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I .  P o l s k i  O ś r o d e k  

L a l k a r s k i  P O L U N I M A 

( 1 9 6 1 – 2 0 2 1 )

Jednym z  najistotniejszych wydarzeń w  historii 
i  rozwoju światowego teatru lalek było stworze-
nie w  1929 roku Międzynarodowej Unii Lalkar-
skiej. Poprzedziły je zainicjowane rok wcześniej 
w  niemieckim Baden-Baden rozmowy z  udzia-
łem przedstawicieli Niemiec, Czech i Francji, za-
kończone koncepcją założenia międzynarodowej 
organizacji lalkarskiej z  centrum w  Pradze. Jak 
pisał Henryk Jurkowski w artykule UNIMA – dzi-
siaj: „Twórcy UNIMA znali się wcześniej, spoty-
kali, utrzymywali kontakty korespondencyjne; 
powołanie organizacji międzynarodowej było jak 
gdyby potwierdzeniem istniejącego stanu rzeczy. 
Wszystkim chodziło o to samo – o prestiż upra-
wianej sztuki i jej rozwój”1.

1 „Teatr Lalek” 1985, nr 9-10, s. 1. 

One of the most significant events in the history and 
development of the world puppet theatre was the 
creation of Union Internationale des Marionnettes in 
1929. It was preceded by talks, which were initiat-
ed a year earlier in Baden-Baden in Germany with 
participation of the representatives from Germany, 
Czechoslovakia and France. The talks ended with an 
idea to create an international puppetry organization 
with its seat in Prague. As Henryk Jurkowski wrote 
in the article entitled UNIMA – today, “The UNIMA 
creators have known each other earlier. They have 
met, stayed in contact, so the creation of an inter-
national organization was a kind of confirmation of 
the existent state of affairs. The aim was the same 
for everybody – to develop the art of puppetry and 
make it more prestigious”1.

1 “Teatr Lalek” 1985, no. 9-10, p. 1.
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Bankiet w Bristolu, w środku Max Jacob / Banquet in Bristol, Max Jacob in the middle. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA



7

ZAŁOŻENIE  
UNIMA
W  maju 1929 roku w  Pradze, podczas wielkiej 
wystawy teatru lalek i  – już piątego – zjazdu 
czechosłowackich lalkarzy, w  szczycącym się 
nowoczesną sceną teatrze Řiše loutek, doszło 
do spotkania lalkarzy z  Bułgarii, Czechosłowacji, 
Francji, Niemiec, Związku Radzieckiego, Rumunii 
i Węgier, podczas którego – z inicjatywy czeskiej 
i francuskiej – powstała Union Internationale des 
Marionnettes (po wojnie na wniosek Francuzów 
zmieniono nazwę na Union Internationale de la 
Marionnette, stąd – UNIMA).
W uchwalonym na II Kongresie w Paryżu w listo-
padzie 1929 roku statucie czytamy m.in., że „Ce-
lem UNIMA jest kontaktowanie wszystkich lalka-
rzy, historyków i kolekcjonerów lalek i wszystkich 
przyjaciół teatru lalek. Organizowanie kontaktów 
lalkarskich wszystkich państw i narodów, niesie-
nie wzajemnej pomocy, zwłaszcza w  zakresie 
ochrony praw autorskich i propagowanie idei te-
atru lalek”, a „Centralnym organem UNIMA w celu 
studiowania i propagowania lalkarstwa jest pismo 
»Revue des marionnettes LOUTKÁŘ« (które będzie 
zawierało biuletyn w języku francuskim)”.
Czesi ze swoimi bogatymi tradycjami lalkarskimi, 
sięgającymi wiele wieków w przeszłość, na przeło-
mie XIX i XX wieku przeżywają renesans teatru la-
lek. W 1874 roku w miejscowości Kouřim powsta-
je pierwszy z  wielu teatrzyków Sokoła, inicjując 
prawdziwy rozkwit teatru amatorskiego. Od 1887 
roku pojawiają się pierwsze biblioteczki sztuk dla 
scen lalkowych, a w 1903 roku w Czechosłowacji 
państwo obejmuje opiekę nad teatrami lalek, co 
stanowi punkt zwrotny w  rozwoju sztuki lalkar-

FOUNDATION  
OF UNIMA
In May 1929 in Prague, during huge exhibition de-
voted to puppet theatre and the fifth reunion of pup-
peteers from Czechoslovakia, in theatre Řiše loutek 
– a scene famous for its modern theatrical stage, 
puppeteers from Bulgaria, Czechoslovakia, France, 
Germany, Soviet Union, Romania and Hungary met 
and founded – on the initiative of Czechoslovakia 
and France – Union Internationale des Marionnettes 
(after the war the name was changed on the request 
of France into Union Internationale de la Marion-
nette – hence the abbreviation UNIMA appeared).
During the Second Congress in Paris, in November 
1929, the Statute was created, in which one can read 
that, among others, “UNIMA’s aim is to make con-
tact with all puppeteers, historians and collectors of 
puppets and all puppet theatre enthusiasts, to or-
ganise contacts among puppeteers from all coun-
tries and nations, to help each other especially in the 
sphere of copy right protection and to popularize the 
idea of puppetry art”, and “the central body of UNI-
MA organization serving for analyses and populari-
zation of puppetry art is the magazine entitled »Re-
vue des marionnettes LOUTKÁŘ« (which will include 
the newsletter in the French language)”.
The Czech puppeteers with their rich puppetry tra-
ditions reaching many centuries backwards, under-
went a genuine renaissance of puppet theatre on the 
verge of XIX and XX century. In 1874, in Kouřim the 
first theatre appeared out of many Sokol theatres, 
which introduced the development of the amateur 
theatre movement. In 1887, the first libraries of the 
plays for puppet theatre appeared, and in 1903 the 
country provided special care over puppet theatres, 

Z a ł o ż e n i e  U n i m a
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skiej. W tymże roku odbywa się pierwszy literacki 
konkurs na sztukę lalkową, organizowane są wy-
stawy lalek, sztuka lalkarska – także zagraniczna 
– staje się przedmiotem badań, rozpraw i publika-
cji, a w 1912 roku powstaje najstarsze czasopis-
mo lalkarskie – „Česky Loutkář”. Nieocenionym 
w przybliżaniu, propagowaniu i upowszechnianiu 
teatru lalek jest od pierwszych lat XX wieku Jin-
dřich Veselý – filozof, autor rozprawy doktorskiej 
o  pierwiastkach filozoficznych w  czeskim trady-
cyjnym teatrze lalkowym, osoba wielce zasłu-
żona dla czeskiego lalkarstwa, m.in. organizator 
głośnej retrospektywnej wystawy lalek w  Muze-
um Etnograficznym w  Pradze (1911), pierwszej 
zawodowej organizacji lalkarzy (Czeski Związek 
Przyjaciół Teatru Lalek) oraz inicjator powołania 
najstarszego czasopisma lalkarskiego „Česky Lo-
utkář”, prekursora „Loutkářa”). On właśnie został 
pierwszym prezydentem UNIMA. (W  1933 roku 
nowym prezydentem został Josef Skupa, a  se-
kretarzem generalnym Jan Malík, który tę funkcję 
sprawował aż przez cztery dziesięciolecia. I kiedy 
w 1972 roku na Kongresie w Charleville-Mézières 
zrezygnował, nadano mu tytuł Honorowego Pre-
zydenta UNIMA).
Równocześnie z  powołaniem UNIMA powstaje 
w  Pradze Związek Słowiańskich Lalkarzy, któ-
ry tworzyli Czesi, Słowacy, Rosjanie, Serbowie, 
Chorwaci, Słoweńcy, Bułgarzy, Serbowie Łużyccy 
i  Polacy. I  to jest pierwszy ślad obecności Pol-
ski w  stowarzyszeniu lalkarskim. Warto jednak 
wspomnieć, że w międzynarodowych rozmowach 
dotyczących powołania Unii uczestniczyło wielu 
miłośników i  propagatorów lalkarstwa, a  wśród 
nich nasz rodak – Jan Izydor Sztaudynger, który 
wiele lat później zostanie pierwszym przewodni-
czącym Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA 
(1961–1965).

which became a turning point in the development of 
puppetry art. In 1903, the first contest was organ-
ized for the best play for puppet theatre. The exhibi-
tions presenting puppets were organized. The art of 
puppetry became the subject of research, elabora-
tions and publications, including also puppet theatre 
from abroad, and in 1912 “Česky Loutkář” appeared 
– the oldest puppetry magazine. The person who 
played a significant role in popularization of puppet 
theatre there was Jindřich Veselý working from the 
first years of the XX century – philosopher, author 
of PhD thesis describing philosophical elements in 
the Czech traditional puppet theatre. His work for 
the development of puppetry art has been of great 
importance. He was the organizer of a famous ret-
rospective puppet exhibition in the Ethnographic 
Museum in Prague (1911), the founder of the first 
professional organization of puppeteers (The Czech 
Union of Friends of the Puppet Theatre) and the ini-
tiator of the oldest puppetry magazine „Česky Lout-
kář” [“Czech Puppeteer”], the forerunner of „Loutkář” 
[“Puppeteer”]. He also became the first UNIMA Pres-
ident. (In 1933, Josef Skupa became the new pres-
ident. Jan Malík became the General Secretary and 
fulfilled that role throughout four decades, and when 
he resigned from the post during the Congress in 
Charleville-Mézières in 1972, he was awarded with 
a title of UNIMA Honorary President.)
At the same time when UNIMA was founded, there 
appeared The Union of Slavic Puppeteers in Prague, 
which was created by Czechs, Slovaks, Russians, 
Serbs, Croatians, Slovenes, Bulgarians, Lusatians and 
Poles. And it is the first trace of Polish presence in a 
puppetry association. It is, however, worth mentioning 
that many puppetry enthusiasts and popularizers took 
part in the discussions concerning UNIMA foundation, 
among them a Polish representative – Jan Sztaudyn-
ger, who many years later became the first President  
of  POLUNIMA – Polish Centre of UNIMA (1961–1965).
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Josef Skupa. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA

Z a ł o ż e n i e  U n i m a
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Henryk Ryl. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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W STRONĘ  
ŚWIATA
Do reaktywowanego po wojnie stowarzyszenia 
należą polscy lalkarze. Ich obecność odnotowu-
ją dokumenty V Kongresu w  Pradze (grudzień 
1957 roku). W  polskiej delegacji są Stanisław 
Byrski, Władysław Jarema, Krystyna Mazur, Jan 
Sztaudynger, Alina Stanowska. Jest też – i prze-
de wszystkim – Henryk Ryl: jeden z  najbardziej 
znaczących lalkarzy powojennej Polski, który na 
tym Kongresie zostaje wybrany na członka Prezy-
dium UNIMA i który przez wiele lat, aż do śmierci 
w 1983 roku, będzie niezwykle aktywnym działa-
czem na rzecz polskiego środowiska lalkarskiego 
i jego obecności w międzynarodowej przestrzeni.
Henryk Ryl, współtwórca teatru lalek w  oflagu 
w Murnau i Lingen, po wojnie był niestrudzonym 
propagatorem teatru lalek i  współtwórcą wielu 
środowiskowych inicjatyw. Zorganizował, w 1950 
roku, Sekcję Teatrów Lalek w  Stowarzyszeniu 
Polskich Artystów Teatru i Filmu; w  tym samym 
roku współtworzył, z Janem Sztaudyngerem, pis-
mo „Teatr Lalek”, o którego los nieustannie przez 
następnych wiele lat się troszczył i  niestrudze-
nie zabiegał o  jego reaktywowanie w  przerwach 
w  wydawaniu. Lobbował na rzecz udziału pol-
skich teatrów lalek w Festiwalu Sztuk Rosyjskich 
i  Radzieckich, zorganizowanym w  Warszawie 
w  1950 roku. To wtedy, po raz pierwszy, polscy 
lalkarze mogli zaprezentować swoje przedstawie-
nia wspólnie z teatrami „zwykłymi” – jak pisał Jan 
Sztaudynger, dodając jednocześnie, że nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie wcześniejsza wizyta w Pol-
sce Siergieja Obrazcowa, którym zachwycali się 

TOWARDS  
THE WORLD
After the war, Polish puppeteers took part in the re-
activated association. Their presence was noted in 
the documents from the Fifth Congress in Prague 
(December 1957). The Polish delegation was rep-
resented by Stanisław Byrski, Władysław Jarema, 
Krystyna Mazur, Jan Sztaudynger, Alina Stanowska. 
And me also – but first of all – Henryk Ryl: one of the 
most significant puppeteers of the after-war Poland, 
who was chosen during that Congress for a mem-
ber of UNIMA Presidium and during many years (un-
til his death in 1983) was an active member working 
in favour of the Polish puppetry society and its inter-
national presence.
Henryk Ryl, the co-creator of the puppet theatre 
in the Murnau Oflag and Lingen, was a tireless 
popularizer of puppet theatre an co-creator of 
many puppetry initiatives after the war. In 1950, he 
organized Puppet Theatre Section in the Association 
of the Polish Stage and Film Artists. In the same 
year, he co-created (together with Jan Sztaudynger) 
“Teatr Lalek” [“Puppet Theatre” magazine] and 
took care of its fate during next years. He was 
continuously fighting for its reactivation during 
times when it was not published. He used to lobby 
in favour of Polish puppet theatres in order for them 
to take part in the Festival of Russian and Soviet 
Plays organized in Warsaw in 1950. It was the first 
time when Polish puppeteers could present their 
performances together with “normal” theatres – as 
Jan Sztaudynger wrote. He also added that it would 
not be possible if it was not due to the earlier visit of 
Sergey Obraztsov, who was admired by luminaries 

w  s t r o n ę  ś w i a t a
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ówcześni luminarze kultury. Teatr lalek był praw-
dziwym odkryciem dla wielu ludzi po raz pierwszy 
mających kontakt z  osławioną rosyjską sceną. 
Między innymi dla Mieczysława Jastruna (które-
mu już parę lat wcześniej Sztaudynger na piśmie 
poleca zaświadczyć o  swoim zachwycie dla te-
atru marionetek oglądanego w Moskwie w 1944 
roku) i Ryszardy Hanin, która po występie Obraz-
cowa w Warszawie stwierdziła, że wykonał on za 
polskich lalkarzy całą robotę, bowiem „Przekonał 
wszystkich, że teatr lalek jest sztuką przez wielkie 
S”2. Co Sztaudynger kąśliwie kwituje: „Otóż rzecz 
ciekawa, wielki Świat Capowic był gotów zachwy-
cić się Obrazcowem, ale nie miał na tyle przyzwo-
itości i poczucia godności, aby zainteresować się 
własnymi zespołami. (...) Prawdziwy zachwyt (na 
kredyt) dla Obrazcowa godził się znakomicie z na-
turalną pogardą (na niewidziane) dla naszych tea-
trów lalek”3. I chociaż festiwal, w którym uczestni-
czyło sześć teatrów lalkowych: Niebieskie Migdały 
i  Guliwer z  Warszawy, krakowska Groteska, Baj 
Pomorski z  Torunia, łódzki Arlekin i  Teatr Łątek 
z Gdańska, wzbudził sporo krytycznych uwag, to 
jednak miał wielkie znaczenie dla popularyzacji tej 
wciąż młodej dyscypliny sztuki i dla jej zaistnienia 
w świadomości teatralnej.
Henryk Ryl w  swojej książce Dziewanna i  lalki 
(Wydawnictwo Łódzkie, 1967) wspominał, że na 
jego aktywność na rzecz udziału Polski w UNIMA 
wielki wpływ miał Jan Malík, „który o  polskim 
lalkarstwie, jego rozwoju i  stanie obecnym wie 
znacznie więcej niż wielu Polaków interesujących 
się tym zagadnieniem”. Oraz że polskie lalkarstwo 
wiele mu zawdzięcza: „Gdyby nie on i jego ogromne 
organizatorskie prace (wziął na siebie cały wysiłek 

2  „Teatr Lalek” 1950, nr 2-3, s. 11.
3 Ibidem.

of culture of that time. His puppet theatre was a 
genuine discovery for many coming in contact 
with the famous Russian theatre. For instance for 
Mieczysław Jastrun (Sztaudynger made him write 
and describe his admiration for marionette theatre 
that he saw in Moscow in 1944) and for Ryszarda 
Hanin, who stated after watching Obraztsov’s 
performance that he did all the work for Polish 
puppeteers because he “convinced everybody that 
puppet theatre is an art written with capital A”2. It 
was ironically commented by Sztaudynger: “Here 
an interesting thing happened; the great Polish 
Artistic World was fascinated by Obraztsov, but that 
same world did not have decency and dignity to 
get interested in own national ensembles. (...) The 
genuine fascination for Obraztsov stayed in line with 
natural contempt towards our own puppet theatres 
(not seen at all)”3. And though the festival, in which 
six puppet theatres participated: Niebieskie Migdały 
and Guliwer from Warsaw, Groteska from Cracow, 
Baj Pomorski from Toruń, Arlekin from Łódź and 
Łątki from Gdańsk, evoked many critical comments, 
it still had a great significance for the process of 
popularization of that very young discipline of art 
and for its emergence in theatrical consciousness.
In his book entitled Dziewanna i lalki [Mullein and 
Puppets] (Wydawnictwo Łódzkie, 1967), Henryk 
Ryl mentioned that his activity in favour of Poland 
as UNIMA member was strongly influenced by Jan 
Malík, “who knows much more about Polish puppet-
ry, its development and present state of being than 
many Poles interested in the phenomenon” and that 
Polish puppetry owed him a lot: “If it was not for him 
and his great organizational work (he took responsi-
bility for all the efforts to erect UNIMA after almost 

2 “Teatr Lalek” 1950, no. 2-3, p. 11.
3 Ibidem.
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wskrzeszenia UNIMA po blisko dwudziestu pięciu 
latach zawieszenia jej działalności na skutek 
dojścia Hitlera do władzy), polskie lalkarstwo 
nie miałoby szansy na spopularyzowanie swego 
dorobku na arenie światowej”4.
Doktor Jan Malík Polskę odwiedził w  1949 roku 
wraz z  teatrem Josefa Skupy, a  potem w  1952 
roku, i  zafascynowany tempem rozwoju arty-
stycznego teatru lalek w naszym kraju stał się, jak 
wspomina Ryl, prawdziwym entuzjastą polskiego 
lalkarstwa, zazdroszczącym polskim artystom 
tego, że „mogą mniej lub bardziej słusznie uskar-
żać się na brak tradycji”. Tymczasem wśród swo-
ich wysokiemu poczuciu własnej wartości pre-
zentowanemu przez polskich lalkarzy towarzyszą 
znacznie bardziej umiarkowane, często chłod-
ne i  krytyczne oceny, jak ta pióra Sztaudyngera:  
„(...) polski teatr lalek, idący artystycznie wieloma 
drogami na raz, pomysłowy, kapryśny, bezpamięt-
liwy, wciąż na nowo odkrywający Amerykę i naza-
jutrz zapominający o jej odkryciu”5.
W 1958 roku, na odbywającym się w Bukareszcie 
VI Kongresie UNIMA, referaty wygłaszają Włady-
sław Jarema: Refleksje na temat sztuki teatru lalek 
i Henryk Ryl: Reżyser teatru lalek. Na tymże Kon-
gresie Leon Schiller mianowany zostaje Members 
of Honour in Memoriam – Członkiem Honoro-
wym za zasługi położone dla rozwoju teatru lalek 
w Polsce, co przyjęte zostaje z prawdziwą aproba-
tą. Przy okazji przypominane są jego słowa o sile 
tego teatru, zapisane w obozie w Murnau w 1944 
roku: „(...) marioneta nabiera znów pewnego sen-
su i znów wysuwa się na proscenium twórczości 
teatralnej stając tuż obok aktora, tym razem nie 
po to, by z nim walczyć, lecz by prowadzić walkę 

4  Henryk Ryl, Dziewanna i  lalki, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 
1967, s. 124.

5 „Teatr Lalek” 1951, nr 5, s. 4.

twenty five years of its suspension, which happened 
when Hitler rose to power), Polish puppetry would 
not be able to popularize its achievements all over 
the world”4.
Jan Malík, PhD, visited Poland in 1949 together with 
Josef Skupa, and once more in 1952. He was fasci-
nated by the pace of artistic development of puppet 
theatre in our country and became, as Ryl men-
tioned, a genuine enthusiast of Polish puppetry art, 
envying Polish puppeteers that they “can complain 
more or less fairly about their lack of tradition”. And 
at the same time Polish puppeteers, with their high 
self-esteem, were described in the country in much 
more moderate way and received chilly and even 
critical reviews, such as the one written by Sztau-
dynger: “(...) Polish puppet theatre choses different 
artistic paths at the same time; it is creative, fickle, 
not-remembering, discovering America again and 
again and forgetting about that discovery the next 
day”5.
In 1958, during the Sixth UNIMA Congress taking 
place in Bucharest, the speeches were given by 
Władysław Jarema: Reflections on Puppetry Art and 
Henryk Ryl: Puppet Theatre Director. During that 
Congress, Leon Schiller was appointed the Member 
of Honour In Memoriam – for all the achievements 
in the sphere of development of Polish puppet thea-
tre. It was received with great enthusiasm. Schiller’s 
words recorded in the Murnau Oflag in 1944 about 
the power of puppet theatre were recalled on that 
occasion: “(...) marionette gains again a meaning 
and again appears in the proscenium of theatrical 
activity standing next the drama actor, but this time 
not to fight against him but to lead a fight for a joint 
cause. The marionette lives its own life. Sometimes 

4  Henryk Ryl, Dziewanna i lalki [Mullein and Puppets],  
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1967, p. 124.

5 “Teatr Lalek” 1951, no. 5, p. 4.
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o wspólną sprawę. Marioneta żyje życiem osob-
nym. Czasem góruje nad aktorem, czasem go 
wyręcza, czasem musi go naśladować. Formę jej 
gry dyktuje potrzeba dramatu – i jeszcze ważniej-
sza – widowni. W teatrze dzisiejszym, widzianym 
w aspekcie społecznym, w  teatrze, który spełnia 
misję wychowawczą, cywilizacyjną, umoralniają-
cą i  uświadamiającą masy, marioneta, obok ak-
tora żywego, odegrać może bardzo ważną rolę”6.
Mimo zabiegów Ryla, Polska nadal jest słabo wi-
doczna na arenie międzynarodowej – w wydanym 
przez UNESCO w 1955 roku czasopiśmie „Le Cou-
rier”, poświęconym w dużej części teatrowi lalek, 
nie ma ani słowa o naszym teatrze. To, jak pisze 
Redakcja „Teatru Lalek”: „Nic (...) dziwnego. Nie 
uczyniliśmy bowiem niczego, co by mogło uła-
twić zapoznanie przedstawicieli UNESCO z naszą, 
niewątpliwie nowatorską i  śmiałą działalnością 
na tym polu. Likwidując kwartalnik [„Teatr Lalek”, 
w  1953 roku – przyp. L.K.] zerwaliśmy ostatnią 
więź ze światem. Co więcej, mimo iż niemal co 
roku gościmy u siebie różne zagraniczne teatry la-
lek, żaden polski teatr lalek nie zdołał przekroczyć 
nawet już szeroko otworzonej dla różnych imprez 
granicy”7.

6 „Teatr Lalek” 1957/1958, nr 2, s. 19.
7 „Teatr Lalek” 1957, nr 1, s. 7.

it towers above the actor, sometimes it makes use 
of him, sometimes it has to imitate him. Its form is 
dictated by the need of the play – and even more 
important – by the need of the audience. In today’s 
theatre, observed from the social perspective, which 
fulfils the mission in the sphere of education, civili-
zation, morality and consciousness, the marionette, 
next to the actor, can play a significant role”6.
Despite Ryl’s activity, Poland was still hardly noticed 
in the international arena – in “Le Courier” magazine, 
published in 1955 by UNESCO and devoted in huge 
part to puppet theatre, there is no word about our 
puppet theatre. It is, as the editorial board of “Teatr 
Lalek” magazine wrote: “No (...) wonder. We did not 
do anything, which would allow UNESCO represent-
atives to inquire deeper into our innovative and bold 
activity in the field. By closing “Teatr Lalek” mag-
azine [in 1953 – note L.K.], we broke the last bond 
with the world. What is more, despite the fact that at 
least once a year we host different ensembles from 
abroad, none of the Polish ensembles managed to 
cross the widely open border to participate in artistic 
events abroad”7. 

6 “Teatr Lalek” 1957/1958, no. 2, p. 19.
7 “Teatr Lalek” 1957, no. 1, p. 7.
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KONGRES  
W BOCHUM  
I BRUNSZWIKU 
Na odbywającym się w  1960 roku VII Kongresie 
w Bochum (I cz.) i Brunszwiku (II cz.), jak wspo-
mina Henryk Ryl: „Delegacja polska, zgodnie z tra-
dycją poprzednich kongresów, przybyła ze znacz-
nym opóźnieniem”. On sam spóźnił się tylko jeden 
dzień... W delegacji znaleźli się, oprócz Ryla, Moni-
ka Snarska, Henryk Jurkowski, Bogdan Radkow-
ski (przedstawiciel telewizji) i Andrzej Kieruzalski 
(ZHP). W  Bochum m.in. mówiono o  krzywdach, 
jakich Polska doznała przez wojnę, wspominając 
utratę cennej biblioteki lalkarskiej Jana Sztau-
dyngera. Chcąc choć w części zrekompensować 
tę stratę, Fritz Wortelmann przekazał dla Sztau-
dyngera, na ręce Henryka Ryla, rzadki, bibliofilski 
tom przedwojennego pisma „Der Puppenspieler”, 
którego egzemplarz podarował mu przed wojną. 
(Oryginalny tom pisma, z  dedykacją Wortelman-
na, po wojnie w 1951 roku odnalazł Sztaudynger 
w  Bibliotece Teatralnej w  Warszawie, ale odzy-
skać mógłby go tylko na drodze sądowej, jak 
wspomina w  swojej rozmowie z  córką8). Innym, 
wartym odnotowania, polskim akcentem były po-
dziękowania dla Alego Bunscha, który zaprojek-
tował plakat promujący ważne wydarzenia arty-
styczne odbywające się pod auspicjami UNIMA. 
Na Kongresie godność członków honorowych 
otrzymali Jan I. Sztaudynger i Stanisław Wincenty 

8 Jan Sztaudynger, Anna Sztaudynger-Kaliszewicz, Chwali-
pięta, czyli rozmowy z tatą, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 
2000, s. 189-190.

CONGRESS  
IN BOCHUM  
AND BRUNSWICK
During the Seventh Congress in 1960 taking place 
in Bochum (1st part)  and Brunswick (2nd part), Heryk 
Ryl mentioned: “Polish delegation came late, as 
it happened during all the previous congresses”. 
He himself came one day later... Next to Ryl, the 
other Polish representatives were Monika Snarska, 
Henryk Jurkowski, Bogdan Radkowski (television 
representative) and Andrzej Kieruzalski (The Polish 
Scouting and Guiding Association – ZHP). In 
Bochum, the main discussion was devoted to the 
injustices which Poland experienced throughout the 
war, including the loss of Sztaudynger’s precious 
puppetry library. In order to compensate (at least 
partly) that loss, Fritz Wortelmann gave him (having 
Ryl as an agent) a rare tom of the pre-war magazine 
“Der Puppenspieler”. Before the war, he gave 
Sztaudynger a copy of that magazine (Sztaudynger 
found the original tom of the magazine, with 
Wortelmann’s dedication, after the war in 1951 
in the Theatre Library in Warsaw, but he could 
receive it back only by taking legal actions, as he 
mentioned in his talk with his daughter)8. Another 
Polish accent, which is worth mentioning were the 
acknowledgements for Ali Bunsch, who designed the 
poster promoting important artistic events, which 
were organized under UNIMA auspices. During 
the Congress, Jan I. Sztaudynger and Stanisław 

8 Jan Sztaudynger, Anna Sztaudynger-Kaliszewicz, Chwali-
pięta, czyli rozmowy z tatą [Boaster-Discussions with Dad],   
Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 2000, p. 189-190.

K o n g r e s  w  B o c h u m  i  B r u n s z w i k u 
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Dobrowolski, a Henryk Jurkowski został wybrany 
na członka Prezydium UNIMA. Od tej pory rozpo-
częła się imponująca, bezprecedensowa i  przy-
nosząca Polsce zaszczyty działalność Henryka 
Jurkowskiego w tej organizacji. A stało się to, jak 
wspomina sam wieloletni Prezydent UNIMA, za 
sprawą właśnie Henryka Ryla, który „(...) szukał 
partnera i  sądził, że najlepiej będzie, jeśli zasią-
dzie on również w Prezydium UNIMA. (...) Potem 
okazało się, że zostałem zaakceptowany przez 
środowisko międzynarodowe i już na stałe pozo-
stałem w UNIMA”9.
Na Kongresie w  Brunszwiku poinformowano, że 
polskie Ministerstwo Kultury i  Sztuki (ministrem 
był wówczas Tadeusz Galiński) jest zaintereso-
wane zorganizowaniem w  czerwcu 1962 roku 
w Warszawie VIII Kongresu UNIMA i połączeniem 
go z  Międzynarodowym Festiwalem Teatrów 
Lalek. Jak wspomina Jan Malík: „Polska chcia-
ła, mając do tego pełne prawo, pochwalić się 
szybkim, niekonwencjonalnym rozwojem swo-
jego lalkarstwa. I  to nie tylko zawodowego, ale 
i amatorskiego”10.
Oczywiście za wolą i decyzją Ministerstwa Kultury 
stały starania rzeszy polskich lalkarzy i  miłośni-
ków lalkarskiej sztuki, w tym Henryka Ryla i pozy-
skanego przez niego do współpracy Henryka Jur-
kowskiego, wówczas naczelnika wydziału teatru 
lalek w Ministerstwie Kultury i Sztuki. To Henryk 
Ryl stał się też ojcem chrzestnym polskiej sekcji 
UNIMA, podejmując się niełatwego działania na 
rzecz jej utworzenia.

9 Mniej czuję się wojownikiem, rozmowa Marka Waszkiela 
z Henrykiem Jurkowskim, „Teatr Lalek” 1989, nr 1, s. 4.
10 Rozmowa Edwarda Vavruški z Janem Malíkiem, z 15 czerw-
ca 1978, publikacja w broszurze 50 lat UNIMA.

Wincenty Dobrowolski received dignities of UNIMA 
honorary members, and Henryk Jurkowski was 
chosen for UNIMA Presidium member. From that 
moment, an impressive and unprecedented activity 
of Henryk Jurkowski began, which brought great 
honours to Poland. And it happened, as UNIMA 
President claimed, due to the activity of Henryk Ryl, 
who, “(...) searched for a partner and thought that 
it would be best if Jurkowski also took the seat in 
UNIMA Presidium. (...) Later, it turned out that I had 
been accepted by the international society and 
stayed in UNIMA for long”9.
During the Congress in Brunswick, a message came 
that the Polish Ministry of Culture and Art (with Ta-
deusz Galiński as the Minister) was interested in 
organization of the Eighth UNIMA Congress in War-
saw in 1962, which would be organized together 
with the International Puppet Theatre Festival. As 
Jan Malík mentioned: “Poland wanted, having the 
right to it, to show proudly how quickly and uncon-
ventionally puppet theatre in the country develops. 
And not only professional theatre, but also the ama-
teur movement”10.
Of course, next to the will and decision of the Ministry 
of Culture, all the Polish puppeteers and puppetry 
art enthusiasts, including Henryk Ryl and Henryk 
Jurkowski (who was then the head of the puppet 
theatre department in the Ministry of Culture and 
Art), worked for that purpose. But it was Henryk Ryl 
who became a godfather of Polish Centre of UNIMA 
by realizing an uneasy task to erect it.

9 Mniej czuję się wojownikiem, Marek Waszkiel talks with Hen-
ryk Jurkowski, “Teatr Lalek” 1989, no. 1, p. 4. 
10 Edward Vavruška talks with Jan Malík, June 15, 1978, publi-
cation in the booklet  UNIMA 50th Anniversary.
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VII Kongres UNIMA Bochum – Brunszwik / VII UNIMA Congress, Bochum – Brunswick. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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POWSTANIE  
POLUNIMA
Praca polskiego ośrodka POLUNIMA rozpoczę-
ła się formalnie w  czerwcu 1962 roku, ale Zjazd 
Założycielski z udziałem 33 członków założycie-
li odbył się 24 lipca 1961 roku w Teatrze Arlekin 
w Łodzi. Wybrano Zarząd, funkcję przewodniczą-
cego powierzając Janowi Izydorowi Sztaudyn-
gerowi. Wiceprzewodniczącymi zostali Henryk 
Ryl i Stanisław Iłowski, sekretarzami Henryk Jur-
kowski, Krystyna Mazur i Krzysztof Niesiołowski, 
skarbnikiem Tadeusz Podniesiński, a  członkami 
Zarządu Stanisław Ochmański i Janusz Galewicz. 
Komisję Rewizyjną stanowili Wanda Wodzińska, 
Halina Witecka i Jan Puget. Jako główne zadanie 
POLUNIMA przyjęła „popularyzację działalności 
i  programu UNIMA, a  w  szczególności rozpo-
wszechnianie całego dorobku teoretycznego lal-
karzy całego świata oraz stworzenie właściwej 
atmosfery dla ścisłej współpracy lalkarzy amato-
rów i lalkarzy profesjonalistów w Polsce”.
Natomiast najistotniejszym, najbliższym za-
daniem stało się przygotowanie VIII Kongresu  
UNIMA w Warszawie i  towarzyszącego mu Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek, któ-
rych datę wyznaczono na czerwiec 1962 roku. 
Postrzegano te wydarzenia jako wielką szansę 
dla lalkarstwa polskiego, mogącą stworzyć nowe 
perspektywy rozwoju. Bowiem, jak reasumowano 
w  przedkongresowych przygotowaniach i  bilan-
sach, w Polsce nie ma wydawnictw popularyzu-
jących teatr lalek i  jego dorobek, nie ma polskiej 
dramaturgii, nie ma szkoły lalkarskiej, nie ma pla-
cówek naukowo-badawczych, nie ma recenzen-

FOUNDATION  
OF POLUNIMA
The activity of Polish Centre of UNIMA began for-
mally in June 1962, but the Founding Convention 
with participation of 33 members-founders took 
place on the 24th July 1961 in the Arlekin Puppet 
Theatre in Łódź. The Management Board was cho-
sen. The function of the chairman was given to Jan 
Izydor Sztaudynger. The vice-chairmen were Hen-
ryk Ryl and Stanisław Iłowski. Henryk Jurkowski, 
Krystyna Mazur and Krzysztof Niesiołowski were 
chosen secretaries, Tadeusz Podniesiński became 
a treasurer and Stanisław Ochmański and Janusz 
Galewicz became board members. The Audit Board 
consisted of Wanda Wodzińska, Halina Witecka and 
Jan Puget. POLUNIMA’s main task was “to popu-
larize UNIMA activity and program, especially the 
whole theoretic work of puppeteers from all over 
the world and to create appropriate atmosphere for 
close co-operation of puppeteers – amateurs and 
professionalists – in Poland”. 
But the most significant task was to prepare the 
Eighth UNIMA Congress in Warsaw and the ac-
companying International Puppet Theatre Festival, 
which was supposed to take place in June 1962. 
Those events were perceived as a great chance for 
the Polish puppetry. It was believed that they were 
able to create new perspectives for development. As 
it was summarized during the pre-congress prepa-
rations and numerous balance sheets, there were 
no publishings popularizing puppet theatre and its 
achievements in Poland, no Polish dramaturgy, no 
puppetry school and no scientific institutes. There 
were also no theatre critics, not one national exhi-
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tów teatralnych, nie zorganizowano ani jednej wy-
stawy ogólnopolskiej, a polscy lalkarze nie znają 
obcych języków... Szansę widziano w prezentacji 
lalkarskiego dorobku, dobrze przez samych lalka-
rzy ocenianego, ale już budzącego różne wątpli-
wości baczniejszych obserwatorów życia teatral-
nego, obawiających się konfrontacji ze światem. 
Toteż redakcja „Teatru Lalek” zamieszcza taką 
oto przestrogę: „Utarło się powiedzenie, że lalka 
przemawia językiem międzynarodowym. Języ-
kiem tym jest jej sceniczne działanie. Nasze lalki 
w  większości teatrów stronią od mowy ogólno-
ludzkiej (czytaj: od wyrazistego działania lalki), 
w czym jedni widzą ich oryginalność, inni – nie-
moc. Niezależnie od tego, która z tych opinii jest 
słuszna, pewne jest, że brak nam wszechstron-
ności warsztatowej, która by pozwoliła na maksy-
malne wykorzystanie wszystkich elementów, jaki-
mi dysponuje teatr lalek. By dobrze przygotować 
się do festiwalu, musimy zadawać sobie sprawę 
z tego faktu”11.
Rzeczywiście opinie o polskim teatrze lalek nadal 
bywają skrajne: od pochwały eksperymentowa-
nia, budzących podziw walorów inscenizacyj-
nych i  dominacji plastyki, do negacji nadmiernej 
„pomysłowości” i braku rzemiosła. Carl Schröder, 
chwaląc polskie przedstawienia, stwierdza, że 
polski teatr lalek tak śmiało eksperymentuje, 
bo nie posiada tradycji, a  „gdzie nie ma tradycji, 
trzeba zaczynać od początku. Dlatego tu się tak 
namiętnie eksperymentuje, nieraz przy pomocy 
śmiałych środków, odkrywając przed teatrem lal-
kowym nieznane dotychczas możliwości”12. Ale 
Henryk Jurkowski przestrzega przed dewaluacją 
myśli autorskiej, supremacją plastyki, brakami 

11 „Teatr Lalek” 1961, nr 17-18, s. 4.
12 „Teatr Lalek” 1960, nr 12, s. 4.

bition was organized, and Polish puppeteers did not 
speak foreign languages... A chance was seen in the 
presentation of the artistic work of Polish puppetry, 
which was highly valued by puppeteers themselves, 
but diligent observers of theatrical life rather feared 
that confrontation with the world. And so, the edi-
torial board of “Teatr Lalek” magazine published a 
warning: “There is a saying that a puppet uses an 
international language. Its language is its activity. 
Our puppets in majority of theatres avoid using that 
language (that is, an expressive activity of a puppet), 
in which some people see their originality, and other 
people see their helplessness. Irrespective of right-
eousness of those opinions, it is certain that we lack 
manipulation skills which would allow to fully use all 
the elements, which constitute puppet theatre. In or-
der to prepare well to the festival, we must be aware 
of that fact”11.
It is true. The opinions about Polish puppet theatre 
were extreme: from the praise of the way it exper-
imented, which evoked admiration concerning the 
features of stage design and domination of visual 
aspects in performances, up to a complete ne-
gation of the overabundant “creativity” and lack of 
technique. While enumerating positive aspects of 
Polish puppet theatre performances, Carl Schröder 
stated that Polish puppet theatre experimented so 
boldly because it did not possess tradition, and “if 
there is no tradition, one should start from the be-
ginning. That is why, it experiments so passionately, 
often with use of bold means of expression, which 
discover not yet known possibilities”12. But Henryk 
Jurkowski warned from devaluation of the author’s 
way of thinking, from the supremacy of visual de-
sign, lack of puppeteers’ manipulation technique 

11 “Teatr Lalek” 1961, no. 17-18, p. 4.
12 “Teatr Lalek” 1960, no. 12, p. 4.

p o w s t a n i e  p o l u n i m a
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w  aktorskim rzemiośle i  złą grą w  żywym pla-
nie. I w 1960 (!) roku formułuje takie oto zdanie, 
solidaryzując się ze stwierdzeniem recenzentki 
Joanny Gorczyckiej, że twórcy nierozważnie i nie-
umiejętnie usiłują uzupełnić wdzięk teatru lalek: 
„Właśnie uzupełnić i  ozdobić teatr lalek żywym 
człowiekiem, zamiast wydobyć czar lalki i nim od-
działywać. Dowodzi to braku zaufania do lalki”13.

KONGRES UNIMA, 
WARSZAWA
VIII Kongres UNIMA odbył się w  Pałacu Kultury 
i  Nauki (17-26 czerwca 1962), „otwierając [lub 
jak określali to bardziej emocjonalni lalkarze: wy-
rąbując] polskiemu lalkarstwu okno na świat”. 
W 1962 roku UNIMA zrzeszała ponad 1000 człon-
ków zbiorowych i  indywidualnych, a  w  Czecho-
słowacji, Francji, Związku Radzieckim, Rumunii 
i na Węgrzech działały ośrodki krajowe. I właśnie 
dołączyła do nich polska POLUNIMA. Do nowych 
władz UNIMA wszedł wybrany 769 głosami Hen-
ryk Ryl (Prezydium UNIMA); Henryk Jurkowski 
(z liczbą głosów 716) został powołany do Komisji 
Rewizyjnej. Polska zgłosiła aż 8 kandydatów do 
władz, powodując rozproszenie głosów i  pozba-
wiając się tym samym szans na wprowadzenie 
większej liczby przedstawicieli do władz UNIMA. 
W  pokongresowych raportach pisano: „Polacy 

13 „Teatr Lalek” 1960, nr 14, s. 8.

and poor drama acting. And in 1960 (!), he formu-
lated this sentence, staying in tune with another 
reviewer, Joanna Gorczycka, claiming that the art-
ists unwisely and unskilfully try to evoke the charm 
of puppet theatre: “It is just to fill and adorn puppet 
theatre with a drama actor instead of trying to draw 
the charm out of a puppet and work with it. It proves 
only the lack of trust towards the puppet”13.

UNIMA CONGRESS, 
WARSAW
The Eighth UNIMA Congress took place in the Pal-
ace of Culture and Science (17th-26th June 1962) and 
it “opened [or as more emotional puppeteers liked to 
describe it: cut out] the window towards the world to 
Polish puppetry art”. In 1962, UNIMA gathered more 
than 1000 collective and individual members, and in 
Czechoslovakia, France, Soviet Union, Romania and 
Hungary national centres were created. POLUNIMA 
joined them. New UNIMA authorities were chosen: 
Henryk Ryl with 769 votes was chosen to UNIMA 
Presidium. Henryk Jurkowski (with 716 votes) was 
chosen to the Audit Board. Poland declared 8 can-
didates to the authorities, which caused dispersion 
of votes and made it impossible to introduce more 
candidates to UNIMA authorities. In after-Congress 
reports, it was written: “Poles had the opportunity to 
gain three seats, if they declared three candidates, 

13 “Teatr Lalek” 1960, no. 14, p. 8.
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VIII Kongres UNIMA w Warszawie / VIII UNIMA Congress, Warsaw. Fot. / Photo Bolesław Miedza, PAP / Polish Press Agency

k o n g r e s  u n i m a ,  w a r s z a w a
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„Teatr Lalek” 1962, nr 21 poświęcony Kongresowi i Festiwalowi. Na okładce: Alegorie i Satyry,  Teatr Marionetek Die Klappe /  
“Teatr Lalek” 1962, no. 21 devoted to the Congress and the Festival. On the cover: Allegories and Satires, Die Klappe Marionette Theatre
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mieli szanse uzyskania trzech miejsc, gdyby wy-
sunęli trzech uzgodnionych zawczasu kandyda-
tów. Z  przykrością trzeba również stwierdzić, że 
nie wykorzystano wszystkich przysługujących 
Polsce głosów, zwłaszcza zbiorowych”14.
Kongresowi towarzyszyły Międzynarodowy Festi-
wal Teatrów Lalek oraz konferencja na temat „Te-
atr lalek i  jego powiązania z  innymi dziedzinami 
sztuki” – Polskę reprezentowali w  niej Krystyna 
Mazur z referatem zatytułowanym Romanse ma-
rionety i Bogdan Radkowski z wystąpieniem Teatr 
lalek w telewizji. Z Warszawy uczestnicy Kongre-
su pojechali do Puław, gdzie w dniach 27 czerwca 
– 3 lipca 1962 roku odbył się Ogólnopolski Festi-
wal Amatorskich Teatrów Lalkowych. Ciekawym 
akcentem warszawskich obrad było wystosowa-
nie – na wniosek japońskiego Teatru Lalek PUK 
– rezolucji do ONZ, apelu w sprawie zakazu prób 
z  bronią jądrową. Nadano mu takie brzmienie: 
„Zwracamy się do wszystkich rządów i polityków 
ze wszystkich krajów, aby wykorzystali wszystkie 
dostępne środki tak szybko, jak to jest możliwe, by 
wstrzymać próby z bronią jądrową i zrealizować 
powszechne rozbrojenie”.
Po towarzyszącym kongresowi festiwalu nie brak 
było słów uznania pod adresem zagranicznych 
teatrów. Podziw wzbudziła zwłaszcza rumuńska 
Tandarica (Książka Apolodara i pokazywany poza 
głównym nurtem Mały Książę) oraz niemiecki te-
atr Die Klappe (z etiudami Alegorie i Satyry) – jako 
wzór jedności środków wyrazu i celowego ich za-
stosowania. Jednocześnie obserwatorzy zwracali 
uwagę, że polskie teatry, nawet te najlepsze, nie 
mówią językiem międzynarodowym, a  w  spra-
wach inscenizacji byliśmy nowi i oryginalni przed 
kilkoma laty. Zatem, jak pisał Henryk Jurkowski 

14  „Teatr Lalek” 1962, nr 21, s. 5.

who would have been agreed earlier. It is sadly stat-
ed that they did not use all the votes given to Poland, 
especially those collective ones”14.
The Congress was accompanied by the Interna-
tional Puppet Theatre Festival and the conference 
entitled “Puppet Theatre and its Links with other 
Fields of Art” – Poland was represented by Krystyna 
Mazur with the presentation entitled Marionnette’s 
Romances. Bogdan Radkowski presented his the-
sis entitled Puppet Theatre on TV. The participants 
of the Congress went to Puławy, where the Nation-
al Festival of Amateur Puppet Theatres took place 
between 27th June and 3rd July. And then, the res-
olution to UN on request of Japanese PUK theatre 
was issued, which was an interesting accent of the 
Warsaw deliberations. It included the request to 
stop the attempts of works with nuclear weapons. 
It sounded as follows: “We address to governments 
and politicians of all countries to use all their pow-
ers as soon as possible to stop the attempts of any 
works with nuclear weapons and pursue a common 
disarmament”.
After the Festival that accompanied the Congress, 
there appeared many words of admiration towards 
the theatres from abroad. The Romanian Tandarica 
evoked greatest admiration (The Apolodar’s Book 
and Little Prince presented outside the main stream 
of the Festival) as well as the German theatre Die 
Klappe (with etudes entitles Allegories and Satires) 
as the muster of unity of means of expression and 
their conscious use. At the same time, the observers 
draw the attention that Polish theatres, even those 
best ones, did not speak the international language, 
and as to stage design – we were original few years 
before. And so, as Henryk Jurkowski wrote in The 
Festival’s Experiences: “We should observe and draw 

14 “Teatr Lalek” 1962, no. 21, p. 5.

k o n g r e s  u n i m a ,  w a r s z a w a
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w Naukach festiwalu: „Trzeba patrzeć i wyciągać 
wnioski (...), bowiem warto zrobić wszystko, by 
nauki festiwalu międzynarodowego nie zostały 
stracone”15. Jury, nagradzając dziesięć teatrów, 
z  polskich prezentacji zauważyło jedynie Histo-
rię o  żołnierzu tułaczu teatru Świerszcz z  Bia-
łegostoku – za wybór i  próbę podania pięknego 
tekstu polskiego. Od razu odezwały się głosy, że 
niesłusznie, a Krystyna Mazur, podkreślając am-
bicje młodego teatru, pisała, że „lalki stanowiły za-
ledwie fragment dekoracji” i  „cały spektakl byłby 
o wiele bardziej na miejscu w przeglądzie teatrów 
poezji lub np. teatrów nowych form”16.
Większość polskich lalkarzy nie podzielała pesy-
mistycznej oceny przedstawień festiwalu i  kon-
dycji polskiego teatru lalek. Podczas ogólnopol-
skiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji 
polskiego teatru lalkowego i  perspektywom jego 
rozwoju w  grudniu 1962 roku Władysław Jare-
ma replikował, że większość scen w  Polsce za-
sługuje na miano artystycznych placówek, a  fe-
stiwale krajowe i  przede wszystkim zagraniczne 
wyraźnie pokazują ich poziom i duże możliwości. 
Podkreślał, że mamy teatr własny, oryginalny, co 
zawdzięczamy współpracy z plastykami. Krysty-
na Mazur mimo wcześniejszych sceptycznych 
uwag konstatowała, że mamy okres szczytowych 
osiągnięć, a Henryk Ryl podkreślał, że ciągle jeste-
śmy w czołówce światowej i dodawał: „cudze się 
chwali, a swego się nie zna”17.

15 „Teatr Lalek” 1962, nr 21, s. 10-11.
16 Ibidem.
17  „Teatr Lalek” 1963, nr 23, s. 2-5.

conclusions (...) while it is worth doing everything in 
order not to lose the experiences that come from the 
international festival”15. The jury awarded ten thea-
tres, and from Polish presentations only The History 
of the Wandering Soldier from Świerszcz Theatre 
from Białystok was noticed – for the choice of a 
beautiful Polish text and the attempt to present it on 
stage. The voices immediately appeared that it was 
not a justifiable choice and Krystyna Mazur, empha-
sizing the ambitions of the young theatre, wrote that 
“puppets constituted only a fragment of decoration” 
and “the whole performance would work much bet-
ter during the review of poetry theatres or e.g. the 
theatres of new forms”16. 
The majority of Polish puppeteers did not share the 
pessimistic evaluation of the Festival’s performanc-
es and the conditions of the Polish puppet theatre. 
During the national conference devoted to current 
situation of the Polish theatre and perspectives 
for its development in December 1962, Władysław 
Jarema replied that majority of theatres in Poland 
deserve to be called artistic centres, and nation-
al festivals and most of all the international ones 
taking place abroad clearly say about the level and 
great possibilities of the Polish theatre. He added 
that we possessed our own original theatre due to 
the fact that we co-operated with visual artists. Kry-
styna Mazur, despite her previous sceptical remarks, 
stated that we underwent the period of reaching our 
peaks, and Henryk Ryl emphasized that we were still 
world leaders and emphasized that “the grass is al-
ways greener on the other side of the fence”17.

15 “Teatr Lalek” 1962, no. 21, p. 10-11.
16 Ibidem.
17 “Teatr Lalek” 1963, no. 23, p. 2-5.
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POLUNIMA:  
PIERWSZE  
DZIESIĘCIOLECIE
Konfrontacja z  teatrem światowym pokazała 
jednak, jak wiele ma do zrobienia środowisko lal-
karskie, w tymi POLUNIMA. Dostrzegalny stał się 
niewysoki status aktora lalkarza, także finansowy, 
podkreślano brak szkoleń i szkolnictwa artystycz-
nego – głośno mówiono, że obserwuje się w śro-
dowisku coś w rodzaju wtórnego analfabetyzmu 
i że sprawa, od której trzeba zacząć, to osiągnięcie 
większej kultury teatralnej przez całe środowisko 
lalkarskie. Ciągle brakowało repertuaru, wska-
zywano na potrzebę zatrudniania kierowników 
literackich, zapoznawania pracowni teatralnych 
z  osiągnięciami i  możliwościami współczesnej 
techniki, postulowano powołanie ośrodka badaw-
czego. Wszystkimi tymi sprawami zajmowała się 
POLUNIMA, w mniejszym lub większym stopniu, 
w  pierwszym dziesięcioleciu swej działalności, 
często współpracując z  Sekcją Teatrów Lalek 
ZASP (w której aktywnie działał, a nawet nią dwu-
krotnie kierował, Henryk Ryl).
Odbywają się więc organizowane przez POLUNIMA 
szkolenia, na przykład poświęcone reżyserii 
dźwięku, w  tym z  udziałem zagranicznych spe-
cjalistów: na temat technik czarnego teatru, które 
prowadzi Václav Kábrt; gry marionetką, z  udzia-
łem Jana Bussela i Anny Hogart oraz Erica Bra-
malla (który uczestniczył też w  tworzeniu przez 
warszawską TV filmu instruktażowego o  mario-
netce). W Łodzi (1970) zorganizowano spotkanie 
poświęcone roli kierownika literackiego w teatrze 

POLUNIMA  
– FIRST  
DECADE 
The confrontation with the world theatre indicated, 
however, how much there is to do in the puppetry 
society. It was also POLUNIMA’s task. It started to be 
noticed how low the status of the actor-puppeteer 
was, also from the financial perspective. It was also 
emphasized that there was lack of further develop-
ment and artistic education – it was clearly stated 
that there appeared a kind of secondary analpha-
betism among the puppetry society, which should, 
first of all, acquire greater theatre culture. There was 
still lack of repertoire. There was a need to hire liter-
ary directors and organize workshops, which would 
acquaint with the newest achievements and pos-
sibilities of the modern technologies and a need to 
open a scientific centre. POLUNIMA dealt with all 
those problems during the first decade of its exist-
ence, while co-operating to a greater or lesser extent 
with the Section of Puppet Theatres ZASP (Henryk 
Ryl worked actively there and was its director twice).
The workshops on the initiative of POLUNIMA were 
organized, for example the ones devoted to sound 
direction. There were also workshops with special-
ists from abroad: concerning the technique of the 
black theatre conducted by Václav Kábrt, marionette 
manipulation with participation of Jan Bussel and 
Anna Hogart as well as Eric Bramall (who participat-
ed in creation of the introductory film in Warsaw TV 
about the marionette). In Łódź (1970), the meeting 
was organized concerning the role of literary direc-
tor in puppet theatre. In 1965, the group of thirty 

P O L U N I M A :  p i e r w s z e  d z i e s i ę c i o l e c i e
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lalek, a  w  1965 roku wyjazd 30-osobowej grupy 
lalkarzy na festiwal w  Bukareszcie. W  tym sa-
mym roku ufundowano trzy stypendia wyjazdowe 
dla najbardziej aktywnych działaczy POLUNIMA 
do krajów demokracji ludowej, celem poznania 
pracy lalkarzy w  innych krajach oraz (w  latach 
1968–1969) wymianę obserwatorów imprez 
lalkarskich z  radziecką sekcją UNIMA (6 osób). 
Odbyły się wystawy: plakatu międzynarodowego 
w Pałacu Młodzieży w Katowicach (1960), teatru 
lalek dla dorosłych (w  Klubie Międzynarodowej 
Książki i  Prasy w  Łodzi, 1969) oraz teatru lalek 
krajów demokracji ludowej w łódzkim teatrze Ar-
lekin (1969). POLUNIMA współuczestniczyła też 
w przygotowaniu ekspozycji o radzieckim teatrze 
lalek, z okazji odbywającego się w Łodzi Festiwalu 
Sztuk Rosyjskich (1968). Z  inicjatywy stowarzy-
szenia w wymianie zespołów teatralnych uczest-
niczyły: Teatr Miniatura z  Gdańska i  Teatr Lalek 
z Zagrzebia, Teatr Czerwony Kapturek z Olsztyna 
i  Teatr Lalek z  Konstancy, Teatr Lalek z  Lublina 
i  teatry lalek z  Rijeki oraz Wołgogradu. A  także 
amatorski teatr lalek ze Strzelec Opolskich i ama-
torski teatr lalek z Debreczyna. 
W  1966 roku Adam Kilian projektuje dyplom  
POLUNIMA, przedstawiający scenę i  postaci 
z tradycyjnej szopki, który będzie wręczany lalka-
rzom i zespołom teatralnym z Polski i zagranicy, 
w uznaniu ich szczególnych osiągnięć. Powstają, 
zaprojektowane przez Tadeusza Czaplińskiego, 
specjalne plakietki w kształcie szopki, które otrzy-
mują teatry: złotą – krakowska Groteska i  łódzki 
Arlekin; srebrną – warszawski Baj, łódzki Pinokio, 
gdańska Miniatura i Marcinek z Poznania; brązo-
wą – Teatr Lalek w Lublinie i Baj Pomorski z Toru-
nia. Szopkami uhonorowani zostają też – w wyni-
ku plebiscytu – aktorzy lalkarze. Złotą – Tadeusz 
Wojan z Pinokia i Juliusz Wolski z Groteski; srebr-

puppeteers went to the festival in Bucharest. In the 
same year, three scholarships were founded for the 
most active POLUNIMA members. The aim was to 
get acquainted with the puppetry work in other peo-
ple’s democracy countries. Also the exchange of 
observers of puppetry events with the Soviet Cen-
tre of UNIMA (6 people) was organized in the years 
1968–1969. The exhibition of the international post-
er in the Palace of Youth in Katowice (1960) was 
organized as well as the exhibition of puppet thea-
tre for adults (in the Club of the International Book 
and Press in Łódź, 1969) and puppet theatres from 
people’s democracy countries in the Arlekin Puppet 
Theatre in Łódź (1969). POLUNIMA also co-partici-
pated in the preparations of the exhibition devoted 
to the Soviet puppet theatre on the occasion of the 
Festival of Russian Plays in Łódź (1968). On the in-
itiative of the association, in the exchange partici-
pated theatre ensembles: Miniatura Theatre from 
Gdańsk and Puppet Theatre from Zagreb, Czerwony 
Kapturek Theatre from Olsztyn and Puppet Theatre 
from Constanca, Puppet Theatre from Lublin and 
Theatres from Rijeka and Volgograd. The amateur 
puppet theatre from Strzelce Opolskie and the ama-
teur puppet theatre from Debrecen.
In 1966, Adam Kilian prepared a design of POLUNI-
MA diploma with a scene and characters from a tra-
ditional “szopka” [traditional nativity play] granted to 
puppeteers and theatre ensembles from Poland and 
abroad in recognition of their achievements. There 
also appeared special tags in the shape of “szopka” 
designed by Tadeusz Czapliński, which were grant-
ed to theatres: a golden one to Groteska Theatre 
from Cracow and Arlekin Theatre from Łódź; a silver 
one to Baj Theatre from Warsaw, Pinokio Theatre 
from Łódź, Miniatura Theatre from Gdańsk and Mar-
cinek Theatre from Poznań; a bronze one to Puppet 
Theatre from Lublin and Baj Pomorski Theatre from 
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ną – Krystyna Cysewska z  Marcinka i  Teresa 
Sawicka z Arlekina; brązową – Andrzej Dziedziul 
z  Wrocławskiego Teatru Lalek i  Zdzisław Owsik 
z Arlekina. Jest również znaczek przedstawiający 
emblemat POLUNIMA, opracowany przez Euge-
niusza Zduniewskiego.
POLUNIMA w  swej działalności nie zapominała 
o  amatorskim ruchu lalkowym. Z  jej inicjatywy 
powstała Sekcja Teatrów Lalek przy Zarządzie 
Głównym Związku Teatrów Amatorskich, w skład 
której weszli m.in. Stanisław Iłowski, Jerzy Dar-
giel, Maria Janic i  Henryk Ryl. Stowarzyszenie 
wspierało też działalność wiejskich Klubów Prasy 
i  Książki Ruch. Szopki-plakietki otrzymały w  do-
wód uznania teatry amatorskie: złotą – Teatr Baj-
-Baju z Zawiercia; srebrną – Bacówka z Nowego 
Targu i Teatr Lalek z Nowego Sącza; brązową – 
Szkolny Teatr Lalek z Zabrzeża.

Toruń. Also actors chosen in a contest were award-
ed with those tags. The golden one went to Tade-
usz Wojan from Pinokio and Juliusz Wolski from 
Groteska; a silver one – to Krystyna Cysewska from 
Marcinek Theatre and Teresa Sawicka from Arlekin 
Puppet Theatre; a bronze one  – to Andrzej Dziedziul 
from Wrocław Puppet Theatre and Zdzisław Owsik 
from Arlekin Puppet Theatre. There appeared also 
stamps presenting POLUNIMA emblem, which were 
designed by Eugeniusz Zduniewski.
In its activity, POLUNIMA did not forget about the 
amateur puppetry movement. On its initiative, the 
Section of Puppet Theatres working next to the 
Main Office of the Union of Amateur Theatres was 
created, with Stanisław Iłowski, Jerzy Dargiel, Maria  
Janic and Henryk Ryl as its members. The associa-
tion supported also the activity of rural Ruch Press 
Book Club. The amateur theatres received tags in 
recognition of their activity: a golden one went to 
Baj-Baju Theatre from Zawiercie, a silver one to 
Bacówka from Nowy Targ and Puppet Theatre from 
Nowy Sącz and a bronze one to School Puppet The-
atre from Zabrzeże.
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ZADANIA  
POLUNIMA
Tak naprawdę pierwsze dziesięciolecie wytyczy-
ło kierunki działalności na następne, długie, lata. 
Do najistotniejszych należała aktywność w struk-
turach i  pracach UNIMA, popularyzacja UNIMA 
w  Polsce i  działalności POLUNIMA w  świecie, 
ułatwianie kontaktów lalkarzy polskich z  lalka-
rzami innych krajów oraz popularyzacja sztuki 
lalkarskiej i działania na rzecz jej rozwoju. Jak pi-
sano w  tekstach promujących stowarzyszenie: 
„Zadania te realizowane są poprzez organizo-
wanie bądź współorganizowanie festiwali, wy-
staw, konferencji, warsztatów, poprzez wymianę 
zespołów teatralnych i osób indywidualnych, po-
przez wymianę tekstów sztuk i międzynarodowej 
literatury lalkarskiej, wreszcie poprzez działalność 
wydawniczą”18. Do dziś główne cele stowarzysze-
nia pozostały te same, choć upływ czasu modyfi-
kował wiele z nich.

18 „Teatr Lalek” 1994, nr 1, s. 43.

POLUNIMA  
– TASKS
That first decade set directions for further develop-
ment, for next, long years. The most significant tasks 
were: the activity in UNIMA structures and works, 
popularization of UNIMA activity in Poland and 
POLUNIMA activity in the world, enabling contacts 
of Polish puppeteers with puppeteers from abroad 
and popularization of puppetry art and its activity in 
favour of its development. As it was written in texts 
popularizing the association: “Those tasks are real-
ized through organization or co-organization of fes-
tivals, exhibitions, conferences, workshops, through 
the exchange of theatre ensembles and individual 
artists, through the exchange of texts of plays and 
international puppetry literature, and last but not 
least, through the publishing activity”18. The main 
aims have stayed the same until today, although 
time modified many of them.

18 “Teatr Lalek” 1994, no. 1, p. 43.

Z A D A N I A  P O L U N I M A
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MY W UNIMA

Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA starał się 
zaznaczać swoją obecność w  UNIMA, uczest-
nicząc w  kongresach i  pracach komisji. Tak na-
prawdę jednak najmocniej udało się to Henrykowi 
Jurkowskiemu, a  później Markowi Waszkielowi. 
Henryk Jurkowski, niekwestionowany autorytet 
w  świecie teatru lalek, jedna z  najwyrazistszych 
i  najwybitniejszych osobowości świata teatru, 
z  imponującym dorobkiem naukowym, zro-
bił nieskończenie wiele dla popularyzacji i  roz-
woju lalkarstwa. Wprowadzony do struktur 
UNIMA przez Henryka Ryla, szybko stał się posta-
cią znaczącą, z której zdaniem wszyscy się liczyli. 
Już w  1960 roku został wybrany do Prezydium 
UNIMA (w Komitecie Wykonawczym był do 1992 
roku), a w  latach 1972–1980 sprawował funkcję 
sekretarza generalnego. W 1976 roku sekretariat 
przeniesiono do Warszawy, gdzie gościny użyczył 
mu dyrektor Baja Krzysztof Niesiołowski. W 1980 
roku, kiedy na Kongresie w Waszyngtonie sekre-
tarzem generalnym został Jacques Félix, biuro 
przeniesiono do Francji, do Charleville-Mézières. 
W latach 1984–1992 Henryk Jurkowski sprawo-
wał funkcję Prezydenta UNIMA, a  na Kongresie 
w Lublanie w 1992 roku nadano mu tytuł Honoro-
wego Prezydenta UNIMA. Wśród wielu jego osiąg-
nięć, z których opisania mogłaby powstać osobna 
monografia, wymienić trzeba wieloletnią pracę na 
rzecz stworzenia encyklopedii lalkarstwa. Pomysł 
zrodził się już w 1978 roku, w Komisji Publikacji, 
kierowanej przez Węgra Dezső Szilágyi. W  1994 
roku redaktorem naczelnym Światowej Ency-
klopedii Lalkarstwa został Henryk Jurkowski, po 
wycofaniu się UNIMA z uprzednio planowanego, 
wspólnego z  ITI projektu encyklopedii teatralnej. 

UNIMA AND US

The Polish Centre of UNIMA has tried to emphasize 
its presence in UNIMA by participating in congress-
es and works of commissions. But it was Henryk 
Jurkowski who most strongly marked his presence 
in the international puppetry world, and later also 
Marek Waszkiel. Henryk Jurkowski, an unques-
tionable authority in the puppetry world and one 
of the most outstanding characters of the theatre 
world, with impressive scientific achievements, was 
working continuously in favour of popularization 
and development of Polish puppetry art. He was 
introduced to UNIMA structures by Henryk Ryl and 
quickly became a significant member, with whom 
everybody counted. In 1960, he was chosen to  
UNIMA Presidium (he was the member of the Executif 
Committee until 1992), and in the years 1972–1980 
he fulfilled the function of the General Secretary. In 
1976, the office was transferred to Warsaw, where it 
was hosted by Krzysztof Niesiołowski – the director 
of Baj Puppet Theatre. In 1980, when Jacques Fé-
lix was chosen for the General Secretary during the 
Congress in Washington, the office was transferred 
to France, Charleville-Mézières. In the years 1984–
1992, Henryk Jurkowski fulfilled the function of  
UNIMA President, and during the Congress in  
Ljubljana in 1992, he was awarded a title of UNIMA 
Honorary President. Among his many achievements, 
out of which a separate monography could be cre-
ated, one should mention a year-long work in favour 
of creation of the puppetry encyclopaedia. The idea 
was born in 1978, in the Publication Commission di-
rected by Dezső Szilágyi from Hungary. In 1994, Hen-
ryk Jurkowski became the chief editor of the World 
Puppetry Encyclopedia after UNIMA had resigned 
from the previously planned co-operation with ITI.  
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Henryk Jurkowski i Siergiej Obrazcow / Henryk Jurkowski and Sergey Obraztsov. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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Prezydent UNIMA / UNIMA President Sirppa Sivori-Asp i / and Sekretarz Generalny / Secretary General Jacques Félix. Posiedzenie Rady UNIMA /  
UNIMA Council Meeting, Bielsko-Biała, 1994. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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Finał prac nastąpił dopiero w 2009 roku – wtedy 
ukazała się firmowana przez UNIMA, licząca 866 
stron, napisana w języku francuskim, Encyclope-
die Mondiale des Artes de la Marionnette, której 
redaktorami byli Henryk Jurkowski i Thiéri Foulc.
Marek Waszkiel swoją aktywność w  międzyna-
rodowych strukturach UNIMA rozpoczął w  1988 
roku, kiedy na Kongresie w Japonii został wybra-
ny na członka i sekretarza Komisji Badań Nauko-
wych, kierowanej przez Henryka Jurkowskiego. 
(Wcześniej, w  1986 roku Jurkowski wprowadził 
go do komisji, jako jej sekretarza). Również dzia-
łalność Marka Waszkiela na rzecz międzynarodo-
wego lalkarstwa jest imponująca, wielostronna 
i zaznaczona konkretnymi dokonaniami. Wiele lat, 
od 1996 roku, pracował w  Komitecie Wykonaw-
czym i Radzie UNIMA, kierował Komisją Komuni-
kacji i Publikacji, Komisją Nauczania i Kształcenia 
Zawodowego oraz Komisją ds. Szkoleń Zawo-
dowych (dziś jest jej członkiem). Na Kongresie 
w Chengdu (Chiny) w 2012 roku (którego notabe-
ne był prezydentem) zrezygnował ze wszystkich 
funkcji w organizacji. Wśród wielu publikacji po-
pularyzujących UNIMA, które tworzył lub współ-
tworzył, na szczególną uwagę zasługuje wydana 
w  2000 roku „niebieska książka” The Worldwide 
Art of Puppetry – UNIMA 2000; nie sposób też po-
minąć pracy M. Waszkiela nad hasłami Światowej 
Encyklopedii Sztuk Lalkarskich.
I chociaż inni Polacy też uczestniczyli w wielu kon-
gresach UNIMA (jak wybrani radcy POLUNIMA), 
to nie zapisali się znacząco w  działalności i  ak-
tywnościach lalkarskiej Unii. UNIMA doceniała 
jednak Polaków w zakresie popularyzacji idei sto-
warzyszenia i  sztuki lalkarskiej, choćby poprzez 
przyznawanie im tytułów honorowych członków. 
Na przestrzeni lat otrzymali je na poszczegól-
nych kongresach: Leon Schiller (1958, Bukareszt), 

The finale of all works came in 2009 – then the En-
cyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette, ed-
ited by Henryk Jurkowski and Thiéri Foulc was pub-
lished under UNIMA auspices. It had 866 pages and 
was written in French.
Marek Waszkiel began his activity in UNIMA inter-
national structures in 1988, when he was chosen a 
member and secretary of the Research Commis-
sion led by Henryk Jurkowski during the Congress 
in Japan. (Earlier, in 1986 Jurkowski introduced him 
into the Commission as its secretary). Also Marek 
Waszkiel’s activity in favour of development of the 
international puppetry is impressive, versatile and 
marked by concrete achievements. Through many 
years, since 1996, he worked in the Executif Com-
mittee and UNIMA Council and also led the Publi-
cation and Communication Commission, Education 
and Development Commission and Professional 
Training Commission (today, he is its member). 
During the Congress in Chengdu (China) in 2012 
(during which he was the Congress President), he 
resigned from all UNIMA functions. Among many 
publications popularizing UNIMA, which he created 
or co-created, the “blue book” The Worldwide Art of 
Puppetry – UNIMA 2000, which was published in 
2000, deserves special attention; one should also 
notice Waszkiel’s  works on the entries to the World 
Encyclopedia of Puppetry Arts.
And although other Poles also participated in many 
UNIMA congresses (as chosen POLUNIMA mem-
bers), their activity in the field of puppetry was not as 
significant as those mentioned ones. UNIMA, how-
ever, appreciated Poles in the sphere of populariza-
tion of the association’s idea and the puppetry art by 
awarding them with UNIMA honorary titles. Through-
out many years, there were many who received 
such titles during consecutive congresses: Leon 
Schiller (1958, Bucharest), Jan Izydor Sztaudynger  
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Jan Izydor Sztaudynger i Stanisław Dobrowolski 
(1960, Brunszwik), Maria Kownacka (1962, War-
szawa), Zofia Jaremowa (1976, Moskwa), Henryk 
Jurkowski (1984, Drezno) i Stanisław Ochmański 
(1996, Budapeszt).
Wartym odnotowania aspektem współpracy pol-
skiego środowiska lalkarskiego z  UNIMA było 
zorganizowanie w 1970 roku w Łodzi, przy okazji 
20-lecia Teatru Arlekin, plenarnego posiedzenia 
Prezydium UNIMA, a  w  1994 roku posiedzenia 
Rady UNIMA w  Bielsku-Białej, towarzyszącego 
Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Lalek. 
W tym drugim spotkaniu wzięło udział 50 radców 
z  25 krajów. Wśród wielu luminarzy lalkarskiego 
świata byli Prezydent UNIMA Sirppa Sivori-Asp 
(Finlandia) i  Sekretarz Generalny Jacques Félix 
(Francja) oraz m.in. Margareta Niculescu (Rumu-
nia-Francja), Allelu Kurten (USA), Irina Żarowcewa 
(Rosja), Hubert Roman (Belgia), Nina Malíková 
(Czechy), Edi Majaron (Słowenia), Magda Mode-
sto (Brazylia), Oscar Caamaño (Argentyna).

and Stanisław Dobrowolski (1960, Brunswick), Ma-
ria Kownacka (1962, Warsaw), Zofia Jaremowa 
(1976, Moscow), Henryk Jurkowski (1984, Dresden) 
and Stanisław Ochmański (1996, Budapest).
It is also worth noting that the result of co-opera-
tion between UNIMA and its Polish Centre was the 
organization of UNIMA Presidium plenary session 
in Łódź in 1970 on the occasion of the 20th anni-
versary of the Arlekin Puppet Theatre, and UNIMA 
Council session in 1994 in Bielsko-Biała, which ac-
companied the International Puppet Theatre Fes-
tival. 50 councillors from 25 countries took part in 
that second meeting. Among many representatives 
of the puppetry world, there were UNIMA President 
Sirppa Sivori-Asp (Finland) and the General Secre-
tary Jacques Félix (France) and also – among oth-
ers – Margareta Niculescu (Romania-France), Allelu 
Kurten (the USA), Irina Żarowcewa (Russia), Hubert 
Roman (Belgium), Nina Malíková (Czech Republic), 
Edi Majaron (Slovenia), Magda Modesto (Brasil), Os-
car Caamaño (Argentine).
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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA  
POLUNIMA

Jednym z  najbardziej widocznych nurtów  
w  POLUNIMA jest działalność wydawnicza.  
Od początku najważniejsze było – i  jest do dziś 
– prowadzenie własnego czasopisma „Teatr 
Lalek”, któremu poświęcamy odrębny rozdział. 
Z  inicjatywy i  dzięki staraniom stowarzyszenia 
ukazało się wiele cennych publikacji książkowych. 
W 1984 roku była to antologia Polskie sztuki dla 
teatru lalek pod redakcją Wiesławy Domańskiej 
i Stanisława Wilczka, opatrzona wstępem W. Do-
mańskiej na temat polskiej dramaturgii lalkowej. 
Zawiera 10 sztuk klasycznych pisanych dla teatru 
lalek, autorstwa Natalii Gołębskiej, Hanny Janu-
szewskiej, Kazimiery Jeżewskiej, Henryka Jur-
kowskiego, Marii Kann, Marii Kownackiej, Lucyny 
Krzemienieckiej, Jana Ośnicy, Anny Świrszczyń-
skiej i  Jana Wilkowskiego. W  1989 roku POL- 
UNIMA finansowała pierwsze wydanie The UNIMA 
International Directory of Puppet Theatre (red. 
Marek Waszkiel); w  1990 roku wyszła książka 
Ryszarda Wierzbowskiego O  szopce. Wtedy też, 
nakładem Instytutu Sztuki PAN, ale przy wsparciu  
POLUNIMA, ukazała się książka Marka Waszkie-
la Dzieje teatru lalek w  Polsce (do 1945 roku). 
W 1992 roku Łódzkie sceny lalkowe (red. Andrzej 
Polakowski, Marek Waszkiel), w 1993 Szkice z te-
orii teatru lalek Henryka Jurkowskiego. Opubli-
kowana w  1998 roku, przygotowana przez Mar-
ka Waszkiela i  Lucynę Kozień, antologia recenzji 
z lat 1945–1996 – 100 przedstawień teatru lalek 
chroni od zapomnienia ważne lalkarskie dokona-
nia z okresu, kiedy nie były jeszcze rejestrowane, 
i przypomina, że o teatrze lalek pisali tak wybitni 
autorzy, jak Jan Błoński, Henryk Vogler, Jan Józef 

POLUNIMA  
– PUBLISHING ACTIVITY

One of the most visible POLUNIMA’s fields of activ-
ity is its publishing activity. From the beginning, the 
most important task – up to now – is the publishing 
of “Teatr Lalek” magazine, to which a separate ar-
ticle will be devoted. On the initiative and efforts of 
the association, many valuable publishings (books) 
were issued. In 1984, the anthology of  Polskie sztuki 
dla teatru lalek [Polish Dramas for Puppet Theatre] 
was published, edited by Wiesława Domańska and 
Stanisław Wilczek, with an introduction written by  
W. Domańska describing Polish puppet theatre 
dramaturgy. It includes 10 classical dramas writ-
ten for puppet theatre. They are written by Na-
talia Gołębska, Hanna Januszewska, Kazimiera 
Jeżewska, Henryk Jurkowski, Maria Kann, Maria 
Kownacka, Lucyna Krzemieniecka, Jan Ośnica, 
Anna Świrszczyńska and Jan Wilkowski. In 1989, 
POLUNIMA financed the first edition of The UNIMA 
International Directory of Puppet Theatre (ed. Marek 
Waszkiel); in 1990, a book entitled O szopce [On 
the “Szopka”] written by Ryszard Wierzbowski was 
published. At that time, the Institute of Art of Polish 
Academy of Sciences (PAN), with POLUNIMA’s sup-
port, issued the book written by Marek Waszkiel en-
titled Dzieje teatru lalek w Polsce (do 1945 roku) [The 
History of Puppet Theatre in Poland (up to 1945)]. 
In 1992, Łódzkie sceny lalkowe [Puppet Theatres in 
Łódź] (ed. Andrzej Polakowski, Marek Waszkiel) was 
published and in 1993 Szkice z teorii teatru lalek 
[Puppet Theatre Theory Essays] written by Henryk 
Jurkowski appeared. In 1998, 100 przedstawień 
teatru lalek [100 Puppet Theatre Performances], 
the anthology of reviews from years 1945–1996  
prepared by Marek Waszkiel and Lucyna Kozień 
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Czytanie sztuki Jana Wilkowskiego Kukły i ludzie, Światowy Dzień Lalkarstwa, 2016 / Performative reading  
of Jan Wilkowski’s play Puppets and People, World Puppetry Day, 2016. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA



37

I .  P o l s k i  O ś r o d e k  

L a l k a r s k i  P O L U N I M A 

( 1 9 6 1 – 2 0 2 1 )

Szczepański, Jan Kott, Wojciech Natanson, Jan 
Pieszczachowicz, Zbigniew Osiński. W 2003 roku 
POLUNIMA wydała reprint książki Henryka Ryla 
Marionetki, w 2006 roku Moje pokolenie Henryka 
Jurkowskiego, a w 2017 roku Joanny Hrk Klasyka 
i awangarda we współczesnym teatrze animacji.
Z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa w 2016 roku 
POLUNIMA wydała publikację Wilkowski nieznany, 
w której zamieszczono dotąd niepublikowaną sztu-
kę Jana Wilkowskiego Kukły i ludzie. Do jej czytania 
prezydent POLUNIMA Waldemar Wolański zaprosił 
najbardziej znanych aktorów z  różnych polskich 
teatrów lalek (rolę Narratora powierzono Janowi 
Plewako). Rok później POLUNIMA wydała sztukę 
Henryka Jurkowskiego Baba z rodu Baobaba – jej 
czytanie, tym razem przez najmłodszych aktorów 
lalkarzy ze wszystkich teatrów, odbyło się w czasie 
kolejnego Dnia Lalkarstwa (2017), zorganizowane-
go jak w roku poprzednim w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego (reżyserami czytania 
byli Anna Retoruk i  Bartosz Kurowski). Obie pub-
likacje ukazały się dzięki finansowemu wsparciu 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
a redakcyjnie opracowała je Joanna Hrk.
Ogromnie cenną inicjatywą popularyzującą i do-
kumentującą działalność twórczą polskich lal-
karzy była zainicjowana w  1993 roku, wspólnie 
z  Pracownią Dokumentacji Teatralnej w  Łodzi, 
seria „Lalkarze – materiały do biografii” pod re-
dakcją Marka Waszkiela. Dzięki niej ukazały się 
portrety najbardziej znaczących polskich lalkarzy 
i  dokumentacja sumująca ich artystyczny doro-
bek. Wśród nich znaleźli się m.in. Jan Wilkowski, 
Jerzy Zitzman, Kazimierz Mikulski, Jan Dorman, 
Aleksander Andrzej Łabiniec, Adam Kilian, Leo-
kadia Serafinowicz, Ali Bunsch, Zygmunt Sman-
dzik, Wojciech Wieczorkiewicz, Zofia i Władysław  
Jaremowie. O  lalkarzach pisali m.in. Marek 

was published, which recalls important puppetry 
achievements from before the video-recordings era 
and reminds that many renowned authors wrote 
about puppet theatres, such as Jan Błoński, Henryk 
Vogler, Jan Józef Szczepański, Jan Kott, Wojciech 
Natanson, Jan Pieszczachowicz, Zbigniew Osiński. 
In 2003, POLUNIMA issued a reprint of Henryk Ryl’s 
book entitled Marionetki [The Marionettes], in 2006 
it issued  Moje pokolenie [My Generation] written by 
Henryk Jurkowski. In 2017, a book entitled Klasy-
ka i awangarda we współczesnym teatrze anima- 
cji [Classics and Avantgarde in the Contemporary  
Theatre of Animation] written by Joanna Hrk was 
also published by POLUNIMA.
On the occasion of the World Puppetry Day in 2016, 
POLUNIMA published a book entitled Wilkowski 
nieznany [The Unknown Wilkowski], in which 
Wilkowski’s drama entitled Kukły i ludzie [Puppets 
and People] was published for the first time. Walde-
mar Wolański (POLUNIMA President) invited then 
most renowned actors from different Polish puppet 
theatres to read the drama (the role of the Narrator 
was given to Jan Plewako). A year later, POLUNIMA 
published a book written by Henryk Jurkowski enti-
tled Baba z rodu Baobaba [The Lady from the Bao-
bab Line]. Its performative reading took place dur-
ing the next World Puppetry Day (2017) in Zbigniew 
Raszewski Theatre Institute (the performative 
reading was directed by Anna Retoruk and Bartosz 
Kurowski). This time, the youngest representatives 
of puppeteers were invited. Both publications were 
issued thanks to financial support of the Ministry of 
Culture and National Heritage and were edited by 
Joanna Hrk.
One more valuable initiative popularizing and doc-
umenting the artistic activity of Polish puppet-
eers was the publication of the series “Lalkarze 
– materiały do biografii” [“Puppeteers – Materials  
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Waszkiel, Joanna Rogacka, Lucyna Kozień, Hono-
rata Sych, Agnieszka Koecher-Hensel, Anna Sta-
fiej. Tomiki finansowane były przez teatry, urzędy 
miejskie, wojewódzkie, marszałkowskie, Minister-
stwo Kultury i Sztuki, Komitet Badań Naukowych, 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 
oraz inne podmioty. Niestety, brak chętnych do 
finansowania kolejnych pozycji sprawił, że seria 
– jak dotąd – zakończyła się na numerze 34 wy-
danym w 2009 roku, a poświęconym Wiesławowi 
Jurkowskiemu.
Przez jakiś czas, głównie z  myślą o  ruchu ama-
torskim, POLUNIMA wydawała „Zeszyty reper-
tuarowe” redagowane przez Ewę Tomaszewską. 
W 1998 roku ukazała się sztuka Jerzego Rocho-
wiaka Supełek, a rok później Opowieści Lady May-
be Zbigniewa Poprawskiego i Bajkopeja Edmunda 
Wojnarowskiego.

for Biographies”] edited by Marek Waszkiel, which 
was initiated by POLUNIMA in 1993 together with 
the Theatre Documentation Studio in Łódź. Thanks 
to that publication, the portraits of most significant 
Polish puppeteers and the documentation sum-
ming up their creative work were published, among 
them there were portraits of Jan Wilkowski, Jerzy 
Zitzman, Kazimierz Mikulski, Jan Dorman, Alek- 
sander Andrzej Łabiniec, Adam Kilian, Leokadia  
Serafinowicz, Ali Bunsch, Zygmunt Smandzik,  
Wojciech Wieczorkiewicz, Zofia and Władysław 
Jarema. The authors of those biographies were, 
among others, Marek Waszkiel, Joanna Rogac-
ka, Lucyna Kozień, Honorata Sych, Agnieszka 
Koecher-Hensel, Anna Stafiej. Those little toms 
were financed by theatres, city and marshal offic-
es, Ministry of Culture and Art, Scientific Research 
Committee, Museum of Archeology and Ethnog-
raphy in Łódź and other institutions. Unfortunately, 
lack of those willing to finance the consecutive toms 
stopped further publications, which ended with the 
number 34 issued in 2009, which was devoted to 
Wiesław Jurkowski.
For a while, having an amateur movement in mind, 
POLUNIMA issued “The Repertoire Notebooks” edit-
ed by Ewa Tomaszewska. In 1998, there appeared a 
drama entitled Supełek [Little Knot] written by Jerzy 
Rochowiak, and a year later Opowieści Lady Maybe 
[Lady Maybe Stories] written by Zbigniew Poprawski 
and Edmund Wojnarowski’s Bajkopeja [Fairy-tales].
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POLUNIMA NA FESTIWALACH

Współpraca z  polskimi i  zagranicznym organi-
zatorami festiwali (którym nierzadko POLUNIMA  
lub „Teatr Lalek” patronuje) ma swoją długą 
i wciąż tworzoną historię. Na Międzynarodowym 
Festiwalu Teatrów Lalek w  słowackiej Bańskiej 
Bystrzycy od kilku lat przyznawana jest główna 
nagroda nazwana imieniem Henryka Jurkowskie-
go, a staraniem organizatorów Międzynarodowe-
go Festiwalu dla Dzieci w  Suboticy ukazują się 
książki prof. Jurkowskiego w przekładzie na język 
serbski. W trakcie edycji festiwalu w Bańskiej By-
strzycy przygotowywano Dni Polskie: POLUNIMA 
zorganizowała Centrum Informacyjne Polskiego 
Teatru Lalek, promujące polskie sceny, urządza-
ła wystawy, prezentowała pismo „Teatr Lalek” 
i  publikacje poświęcone sztuce lalkarskiej oraz 
nagrania przedstawień lalkowych. W Bielsku-Bia-
łej, w czasie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 
Lalkarskiej, organizowane były konferencje i  pa-
nele dyskusyjne – w 2004 roku spotkanie i dys-
kusja dyrektorów poświęcona refleksji nad sta-
nem polskiego teatru lalek i  jego perspektywom; 
w  2008 roku panel dyskusyjny My i  świat. Czyli 
słoń a sprawa polska; w 2010 – Tożsamość tea-
tru lalek; w 2016 – Ku pamięci, spotkanie poświę-
cone pamięci Henryka Jurkowskiego; a  w  2018 
– panel dyskusyjny Dokąd idziemy. Spotkania 
środowiskowe i  spotkania zarządu POLUNIMA 
organizowane są też przy okazji innych festiwa-
li, na przykład Ogólnopolskiego Festiwalu Tea-
trów Lalek w  Opolu, Festiwalu Ożywionej Formy 
w  Rzeszowie, Festiwalu Teatrów Lalek Katowice 
– Dzieciom, Festiwalu Solistów Lalkarzy w  Ło-
dzi, Festiwalu Metamorfozy Lalek w  Białymsto-
ku, Festiwalu małych Prapremier w  Wałbrzychu.  

POLUNIMA ON FESTIVALS

The co-operation with Polish and foreign festival 
organisers (that took place under auspices of POL-
UNIMA or “Teatr Lalek” magazine) has had its long 
history, which is still happening. During the Interna-
tional Festival of Puppet Theatres in Banská Bystri-
ca (Slovakia), a Henryk Jurkowski Award (Festival’s 
main Award) has been given for a few years, and due 
to the efforts of the organizers of the International 
Festival of Theatres for Children in Subotica, Henryk 
Jurkowski’s books are issued there in the Serbian 
language. The Polish Days were organized during 
the Festival in Banská Bystrica: POLUNIMA organ-
ized the Polish Puppet Theatre Information Centre. 
It promoted Polish puppet theatres, organized exhi-
bitions, presented “Teatr Lalek” magazine as well as 
publications devoted to puppetry art and  recordings 
of puppet theatre performances. In Bielsko-Biała, 
during the International Festival of Puppetry Art, 
conferences and discussion panels were organized 
– in 2004 a meeting and discussion of directors of 
puppet theatres devoted to the situation of Polish 
puppet theatre and its perspectives, in 2008 – a 
discussion panel entitled We and the World, that is 
the Elephant and the Polish Case, in 2010 – Puppet 
Theatre Identity, in 2016 – In Memoriam, a meet-
ing in memory of Henryk Jurkowski, and in 2018 
a discussion panel – Where are We heading. The 
meeting of the puppetry society and the meetings 
of POLUNIMA Management Board has also been 
organized on the occasion of other festivals, such as 
Polish Puppet Theatre Festival in Opole, Festival of 
the Live Form in Rzeszów, Puppet Theatre Festival 
– Katowice for Children, Festival of Solo Puppeteers 
in Łódź, Festival of Puppet Theatres for Adults Pup-
pets’ Metamorphoses in Białystok, Festival of little 
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Wystawa POLUNIMA / POLUNIMA exhibition, Subotica (Serbia), 2011. Henryk Jurkowski i / and Slobodan Marković (dyrektor Międzynarodo-
wego Festiwalu Teatrów Dziecięcych / director of the International Festival of Theatres for Children). Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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POLUNIMA stara się wykorzystywać każdą okazję 
(także teatralne jubileusze) do popularyzowania 
stowarzyszenia i  sztuki lalkarskiej. W 2017 roku, 
na festiwal w Charleville-Mézières, przygotowano 
film promujący polskie teatry lalek.

Pre-premieres in Wałbrzych and others. POLUNIMA 
tries to make use of any occasion (also theatre an-
niversaries) to popularize the activity of the associa-
tion and puppetry art. In 2017, a film was created to 
promote Polish puppet theatres, which was shown 
during the Festival in Charleville-Mézières.

WYSTAWY

Zawsze dla Polskiego Ośrodka Lalkarskiego waż-
ne było organizowanie własnych wystaw. I tak na 
przykład w 1986 roku w białostockiej Galerii BWA 
odbyła się prezentacja czasopism poświęconych 
teatrowi lalek, wielokrotnie przy okazji krajowych 
i zagranicznych festiwali popularyzowano polskie 
lalkarstwo i publikacje sygnowane przez POLUNI-
MA. Wielkim sukcesem cieszyła się wystawa zaty-
tułowana Świat polskiej szopki, przygotowana na 
Kongres w Budapeszcie (w 1996) przez Agniesz-
kę Koecher-Hensel, Andrzeja Łabińca i Wojciecha 
Wieczorkiewicza, pokazywana w  Instytucie Pol-
skim. Ekspozycja ukazująca rodowód i  kierunki 
artystycznych poszukiwań polskiego teatru lalek 
prezentowała około 250 lalek i projektów 38 pol-
skich artystów. W następnych latach z sukcesem 
gościła m.in. na festiwalach w Bańskiej Bystrzycy, 
Pieszczanach i  Czadcy (Słowacja), w  Chrudimie 
(Czechy), a także w Polsce: Bielsku-Białej, Trzebini, 
Puławach. Również kolejne wystawy firmowane 

EXHIBITIONS

The organization of exhibitions has always been im-
portant for the Polish Centre of UNIMA. And so, in 
1986 in BWA Gallery in Białystok, an exhibition pre-
senting magazines describing puppet theatre was 
organized. Polish puppet theatre was popularized 
numerously through exhibitions presented during 
national and international festivals and publications 
initiated by POLUNIMA. The exhibition of Polish pup-
pet theatre entitled “The World of the Polish »Szop-
ka«” prepared for the Congress in Budapest (in 1996) 
and presented in the Polish Institute in Budapest by 
Agnieszka Koecher-Hensel, Andrzej Łabiniec and 
Wojciech Wieczorkiewicz ended with a great suc-
cess. It presented the lineage and directions of artis-
tic search of the Polish puppet theatre and included 
around 250 puppets and projects of 38 Polish art-
ists. During next years, it visited successfully many 
foreign cities, such as Banská Bystrica, Piešťany and 
Čadca (Slovakia), Chrudim (Czech Republic) and 
also cities in Poland – Bielsko-Biała, Trzebinia and 
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przez POLUNIMA, a przygotowane przez Wojcie-
cha Wieczorkiewicza i Agnieszkę Koecher-Hensel, 
cieszyły się uznaniem. Była wśród nich prezenta-
cja scenografii Leokadii Serafinowicz, pokazywana 
w Teatrze Tandarica w Bukareszcie (1998), a tak-
że „Scenograf proponuje” towarzysząca festiwa-
lowi w  Opolu (1997), „Wyobraźnia wyzwolona” 
(festiwal w Bielsku-Białej, 1998) oraz ekspozycja 
polskich lalek teatralnych pokazywana w  2001 
roku w Bratysławie, a potem w Zagrzebiu, Mosta-
rze, Skopje i Sofii. Odbyła się też zorganizowana 
w  2004 roku w  Gdańsku wystawa lalek teatral-
nych „Bohaterowie naszej wyobraźni”, a  w  2011 
roku przygotowany pod patronatem POLUNIMA 
pokaz polskich lalek na Międzynarodowym Festi-
walu Teatrów dla Dzieci w Suboticy (Serbia). 

Puławy. Also next exhibitions with POLUNIMA sig-
nature, which were prepared by Wojciech Wieczork-
iewicz and Agnieszka Koecher-Hensel, were highly 
praised. There was, among others, the exhibition 
of stage design prepared by Leokadia Serafinow-
icz, which was presented in Tandarica Theatre in  
Bucharest (1998), the exhibition “Designer propos-
es” which accompanied the festival in Opole (1997), 
the exhibition “Liberated Imagination” (festival in 
Bielsko-Biała, 1998) as well as the exhibition of Pol-
ish theatre puppets presented in 2001 in Bratislava, 
and then in Zagreb, Mostar, Skopje and Sofia. There 
was also the exhibition of theatre puppets “Heroes 
of our Imagination” organized in Gdańsk in 2004, 
and in 2011 the exhibition of Polish theatre puppets 
under POLUNIMA auspices was presented during 
the International Festival of Theatres for Children in 
Subotica (Serbia).
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INNE INICJATYWY

Przez wiele lat, zwłaszcza w okresie, kiedy polskie 
teatry lalek nie miały tak jak dziś własnych zagra-
nicznych kontaktów, POLUNIMA rekomendowała 
zespoły i ich przedstawienia do udziału w między-
narodowych festiwalach, nierzadko wspierając 
także starania o sfinansowanie wyjazdów. Umoż-
liwiała też zespołom zagranicznym prezentacje 
w  Polsce – na przykład organizowała tournée 
Massimo Schustera (w 1989 roku, ze spektaklem 
Iliada) czy występy Teatru Lalek z Awaji (Japonia) 
i  Chińskiego Teatru Lalek z  Szanghaju (w  Łodzi, 
w  2002 roku). Stowarzyszenie rekomendowało 
polskich artystów i  studentów szkół teatralnych 
na zagraniczne staże, warsztaty i  festiwale. Przy 
różnych okazjach Zarząd POLUNIMA spotyka się 
z działaczami UNIMA, przyjmuje ich także w Pol-
sce, a  rozmowy często są początkiem bliższej 
współpracy i wspólnych działań.
Podejmowano wiele innych inicjatyw. Jedną 
z nich była współpraca z Iwoną Dowsilas przy za-
kładaniu Fundacji Jana Dormana (1998), mającej 
na celu ochronę dorobku artystycznego dyrektora 
będzińskiego Teatru Dzieci Zagłębia. Współpra-
cowano ściśle z Pracownią Dokumentacji Teatru 
Lalek. Również z Muzeum Archeologicznym i Et-
nograficznym w  Łodzi przy różnych lalkarskich 
przedsięwzięciach, także patronując wydaniu 
dwutomowej publikacji Wszystkie nasze lalki 
autorstwa Honoraty Sych. Warto wspomnieć, że 
Dział Widowisk Lalkowych w Muzeum Archeolo-
gicznym i Etnograficznym w Łodzi powstał w 1980 
roku przy poparciu POLUNIMA, łódzkich teatrów 
lalkowych oraz Studia Małych Form SE-MA-FOR. 
 

OTHER INITIATIVES

Throughout many years, especially in the period 
when Polish puppet theatres did not have any inter-
national contacts, POLUNIMA recommended Polish 
ensembles and their performances to participate in 
international festivals, often supporting their trials to 
receive subsidies to cover the costs of those inter-
national visits. The association also enabled foreign 
ensembles to present their performances in Poland 
– for instance it organized Massimo Schuster’s 
tournée (in 1989, with The Iliad performance) and 
the presentations of Puppet Theatre from Awaji (Ja-
pan) and Chinese Puppet Theatre from Shanghai (in 
Łódź 2002). The association recommended Polish 
artists and students of theatre schools to participate 
in international exchanges, workshops and festivals. 
POLUNIMA Management Board makes use of every 
occasion to meet UNIMA activists, and also hosts 
them in Poland. Mutual discussions often begin 
closer co-operation and joint ventures. 
POLUNIMA began also many other initiatives. One 
of them was the co-operation with Iwona Dowsilas 
while establishing Jan Dorman Foundation (1998) 
with aim to protect the creative work of the direc-
tor of Zagłębie Children’s Theatre in Będzin. It also 
co-operated closely with Puppet Theatre Documen-
tation Studio as well as the Museum of Archeolo-
gy and Ethnography in Łódź while organizing many 
puppetry events. Under POLUNIMA’s auspices, a 
two-tom publication entitled Wszystkie nasze lalki 
[All our Puppets] written by Honorata Sych was is-
sued. It is also worth mentioning that the Puppetry 
Performances Department in the Museum of Arche-
ology and Ethnography in Łódź was created in 1980 
with support of POLUNIMA, theatres from Łódź and 
SE-MA-FOR Studio of Small Film Forms.
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Z wielkim zaangażowaniem stowarzyszenie włą-
czyło się w  akcję obrony przed likwidacją Tea-
tru Dzieci Zagłębia w  Będzinie. Systematycznie 
utrzymywano też kontakty ze szkołami teatral-
nymi kształcącymi lalkarzy, starając się zaintere-
sować młodych artystów działalnością lalkarskiej 
organizacji, a  ostatnio kontakty te rozszerzono 
o wydziały kształcące scenografów teatralnych.
Od wielu lat POLUNIMA – na wniosek prezyden-
tów miast lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – wyraża opinię na temat kandyda-
tów na dyrektorów teatrów, powoływanych bez 
konieczności przeprowadzania procedury kon-
kursowej. Uczestniczy w  pracach komisji kon-
kursowych na dyrektorów teatrów, rekomenduje 
wnioski w sprawie stypendiów i grantów, wspie-
ra artystów i teatry w zagranicznych działaniach. 
Występuje z  wnioskami o  nagrody w  dziedzinie 
twórczości artystycznej dla wybitnych twórców 
teatru.
W  2020 roku, z  myślą o  popularyzacji stowarzy-
szenia i sztuki lalkarskiej, zainicjowano cykl filmo-
wy w ramach projektu „POLUNIMA online”. Zreali-
zowano 5 odcinków, a każdy z nich to rozmowa 
z ludźmi teatru – praktykami i teoretykami – do-
tycząca wybranego zagadnienia: literatury i  kry-
tyki, reżyserii, aktorstwa, muzyki czy scenografii. 
Koncepcja filmów opiera się na zestawieniu róż-
nych perspektyw przedstawicieli dwóch pokoleń, 
dzięki czemu zyskujemy informacje o teatrze lalek 
sprzed lat i tym tworzonym dziś. Cykl ma za zada-
nie odkryć przed widzami lalkarski kosmos, uka-
zując im złożoność sztuki lalkarskiej i  jej bogate 
wieloletnie tradycje w  Polsce. Zrealizowano go 
dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Białego-
stoku. Wszystkie odcinki wyemitowano w grudniu 
2020 roku na kanale YouTube (są dostępne tak-
że dla osób niesłyszących). Zagadnienia, jakim 

The association joined the action protecting Zagłę-
bie Children’s Theatre in Będzin from being closed. 
It has systematically sustained contacts with the-
atre schools educating future puppeteers by trying 
to evoke interest of young artists in the activity of 
the puppetry organization. Recently those contacts 
have been broadened to the departments educating 
future stage designers.
POLUNIMA – on the request of individual presidents 
of Polish cities or the Ministry of Culture and National 
Heritage – expresses own opinions concerning the 
candidates for theatre directors, who are appointed 
without the necessity of organization a competition 
procedure. It participates in the works of Competi-
tion Committees erected to choose theatre direc-
tors, recommends requests for scholarships and 
grants, supports artists and theatres in their inter-
national activity. It applies for awards in the field of 
artistic work for the outstanding theatre artists.
In 2020, in order to popularize the association as 
well as puppetry art, a film cycle within the frames of 
“POLUNIMA online” project was initiated. For now, 5 
episodes have been realized, and each of them pre-
sents interviews with people of theatre – practition-
ers and theoreticians. Each talk revolves around a 
chosen phenomenon: literature and criticism, direc-
tion, acting, music and stage design. The idea of that 
cycle is based on the clash of perspectives of two 
different generations of artists, thanks to which we 
can hear about puppet theatre from the older gen-
eration and the generation that creates today. The 
film cycle’s task is to discover the world of puppetry 
to the spectators by showing how complicated the 
puppetry art is and how rich tradition it possess-
es in Poland. The cycle was realized with financial 
support of the City of Białystok. All episodes were 
presented in December 2020 on YouTube Channel 
(the films are also available in the version for deaf 
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Kadr z filmu w ramach cyklu „POLUNIMA online” / Image from the film within the cycle “POLUNIMA online”
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je poświęcono, to: „Literatura i  krytyka w  teatrze 
lalek” z udziałem Marzenny Wiśniewskiej i Lucy-
ny Kozień; „Reżyser w  teatrze lalek” (występują 
Krzysztof Rau i Ewa Wolska); „Aktor w teatrze la-
lek” (występują Barbara Lach i  Karolina Martin), 
„Kompozytor w teatrze lalek” (występują Krzysz-
tof Dzierma i  Marcin Nagnajewicz); „Scenograf 
w  teatrze lalek” (występują Wiesław Jurkowski 
i Marek Idzikowski). Autorami projektu są Bernar-
da Anna Bielenia i Sebastian Łukaszuk. Planowa-
ne są kolejne filmy z tego cyklu.

WSPÓŁPRACA Z ZASP

Wspólnie z  ZASP, na przestrzeni lat, POLUNIMA 
podejmowała różne przedsięwzięcia promujące 
sztukę lalkarską oraz mające na celu integra-
cję lalkarskiego środowiska. Do nich należała 
m.in. zorganizowana w  2006 roku konferencja 
„Przyszłość polskiego teatru lalek”. Odbyła się 
w  siedzibie Związku Artystów Scen Polskich, 
a uczestniczyli w niej dyrektorzy teatrów, artyści, 
członkowie POLUNIMA i ZASP, sympatycy lalkar-
stwa oraz reprezentanci instytucji i stowarzyszeń 
zajmujących się twórczością dla młodego widza. 
Efektem konferencji były wypracowane wspólnie 
uchwały i  apele, a  wśród nich uchwała żądają-
ca przywrócenia Telewizyjnego Teatru dla Dzieci 
i  Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Lalkowych, 

people). They were devoted to consecutive themes: 
“Literature and Criticism in the Puppet Theatre” 
(with Marzenna Wiśniewska and Lucyna Kozień); 
“Director in the Puppet Theatre” (with Krzysztof 
Rau and Ewa Wolska); “Actor in the Puppet Theatre” 
(with Barbara Lach and Karolina Martin), “Composer 
in the Puppet Theatre” (with Krzysztof Dzierma and 
Marcin Nagnajewicz); “Stage Designer in the Pup-
pet Theatre” (with Wiesław Jurkowski and Marek 
Idzikowski). The authors of the project’s concept 
are Bernarda Anna Belenia and Sebastian Łukaszuk. 
Next films of the cycle are planned.

CO-OPERATION WITH ZASP  

Together with ZASP (The Association of Polish 
Stage Artists), throughout years, POLUNIMA has 
been active while realizing versatile projects promot-
ing puppetry art and integrating puppetry society. 
Among other activities, it organized a conference in 
2006 entitled “The Future of Polish Puppet Theatre”, 
which took place in the seat of the Association of 
Polish Stage Artists, and gathered theatre directors, 
artists, POLUNIMA and ZASP members, puppetry 
enthusiasts and representatives of institutions and 
associations dealing with art for young spectators. 
The results of the conference constituted collective-
ly elaborated resolutions and appeals, among them 
the Resolution demanding bringing back Theatre 
Television for Children and Television Puppet Theatre 
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a  także rejestracji najbardziej wartościowych 
przedstawień polskiego teatru lalek. (Niestety, 
mimo prowadzonych z  telewizją rozmów doty-
czących przywrócenia teatru lalek w programach 
emitowanych na antenach TVP, postulaty te nie 
zostały spełnione). Uczestnicy konferencji wysto-
sowali apel, rozesłany do licznych gremiów de-
cyzyjnych, w sprawie ochrony i upowszechniania 
dóbr kultury w  postaci zgromadzonych w  archi-
wach Polskiego Radia słuchowisk i innych audycji 
dla dzieci. W uchwale końcowej wyrazili nadzieję, 
„że większość artystów skupionych wokół tea-
trów wywodzących się z  dawnych teatrów lalek 
dostrzega odrębność swej drogi wobec dróg in-
nych artystów teatru polskiego”. I szanując osobi-
ste ambicje poszczególnych artystów, dali wyraz 
przekonaniu, że „polskiemu teatrowi potrzebne 
jest utrzymanie różnorodnych form teatralnych, 
w tym także utrzymanie teatru lalek”. Postulowa-
no uruchomienie 3-letniego programu (realizo-
wanego przez POLUNIMA i ZASP) obejmującego 
badanie znaczenia teatru lalek (figur, formy, ani-
macji) w  ekspresji współczesnej kondycji czło-
wieka. Precyzując jednocześnie zakres badawczy 
programu, poprzez sześć odrębnych seminariów, 
mających dotyczyć m.in. tendencji w światowym 
lalkarstwie, problematyki widza i  recepcji przed-
stawień, dramaturgii, badań teatrologicznych oraz 
teatru lalek jako narzędzia awangardy i alternaty-
wy dla teatru aktorskiego. Również ten wspaniale 
się zapowiadający program nie został zrealizowa-
ny, przynajmniej w kształcie postulowanym przez 
konferencję.

 

Festival. It also demanded the recording of most val-
uable performances of Polish puppet theatre. (Un-
fortunately, despite the conducted negotiations with 
television concerning presentations of puppet thea-
tre on the Polish TV, the demands were not realized). 
The members of the conference issued an appeal 
and send it to numerous addressees with power to 
make decisions concerning protection and popular-
ization of culture heritage, that is audio-performanc-
es collected in the archives of the Polish Radio and 
other programs for children. In the Final Resolution 
they expressed hope “that majority of artists gath-
ered around theatres, which come from old puppet 
theatre, notice the separateness of its artistic way 
in comparison to other artists of the Polish theatre”. 
And while respecting personal ambitions of individ-
ual artists, they express conviction that “Polish the-
atre needs versatile theatre forms, including puppet 
theatre”. The idea was to set off a 3-year program 
(realized by POLUNIMA and ZASP) analysing the 
significance of puppet theatre (figures, forms, ani-
mations) in the expression of contemporary human 
condition. By estimating the scope of program’s re-
search, six separate seminars were conducted con-
cerning themes, such as tendencies in the puppetry 
world, the analysis of the audience and performance 
reception, dramaturgy, knowledge on theatre and 
puppet theatre as a tool of the avantgarde and an al-
ternative form of drama theatre. That well-prepared 
program also stayed unrealized, at least in the shape 
demanded during the conference.
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ŚWIATOWY DZIEŃ LALKARSTWA

Dobrze udaje się natomiast wspólne organizowa-
nie Dnia Lalkarstwa, połączone zazwyczaj z wrę-
czaniem dorocznych nagród ZASP i  POLUNIMA. 
Światowy Dzień Lalkarstwa ustanowiono decyzją 
UNIMA na 21 marca, w czasie Kongresu w Magde-
burgu w 2000 roku. Prezydent UNIMA Margareta 
Niculescu zachęcała wszystkich do świętowania 
tego wyjątkowego dnia, bo „Ten dzień jest okazją, 
aby zwrócić uwagę międzynarodowej społeczno-
ści artystycznej, wszystkich rodzajów instytucji 
i  całej opinii publicznej na lalkę i  na jej twórcze 
możliwości”. Pomysłodawcą był Djavad Zolfagori 
z Iranu, a Dadi Pudumjee (wiceprezydent UNIMA 
i prezydent Komisji Azja-Pacyfik) w czasie posie-
dzenia Rady UNIMA w  Atlancie (2002) zapropo-
nował, aby święto lalkarstwa obchodzone było  
21 marca. Pierwszy raz społeczność lalkarska 
świętowała je w 2003 roku. Co roku władze UNI-
MA zwracają się do kogoś z  wybitnych, świato-
wych przedstawicieli sztuki lalkowej, autorytetów 
o niekwestionowanym dorobku twórczym, o wy-
stosowanie z tej okazji orędzia. Ich autorami byli 
m.in. Henryk Jurkowski, Joan Baixas, Dadi Pu-
dumjee i Nancy Staub. Autorami polskich orędzi 
byli Wiesław Hejno i Janusz Ryl-Krystianowski.

THE WORLD PUPPETRY DAY 

The joint organization of the World Puppetry Day is, 
on the other hand, a successful event. It is usually 
linked with granting ZASP and POLUNIMA awards. 
The World Puppetry Day is celebrated on the 21st 

March by UNIMA decision. The date was settled 
during the Congress in Magdeburg in the year 2000. 
Margareta Niculescu, UNIMA President, encouraged 
everybody to celebrate that extraordinary day, while 
“This day is an opportunity to direct the attention of 
the international artistic society, all kinds of insti-
tutions and public opinion towards the puppet and 
its creative possibilities”. The author of the idea of 
celebrating that day was Djavad Zolfagori from Iran, 
and Dadi Pudumjee (UNIMA Vice-President and the 
President of the Asia-Pacific Commission) suggest-
ed the date of the celebration (21st March) during 
UNIMA Council in Atlanta (2002). The puppetry so-
ciety celebrated the Day in 2003 for the first time. 
Every year, UNIMA authorities ask the renowned 
world representatives of puppetry art, authorities 
with an unquestionable artistic achievements to 
conduct speeches on that occasion. The authors 
of those speeches were such renowned artists as 
Henryk Jurkowski, Joan Baixas, Dadi Pudumjee and 
Nancy Staub. The Polish speeches were given by 
Wiesław Hejno and Janusz Ryl-Krystianowski.
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POLUNIMA AWARDS

In 1995, POLUNIMA Management Board made a 
decision to grant its own award – POLUNIMA Hon-
orary Diploma for cherishing traditional values of 
puppetry art granted during festivals and theatre 
anniversaries to significant Polish and world artists 
or theatres (for individual performances). The first 
diploma (graphics created by Jan Zieliński) was 
granted to Białystok Puppet Theatre for the perfor-
mance Parades, the next one – the graphics created 
by Aleksander Andrzej Łabiniec – was granted to the 
Animation Theatre from Poznań for the performance 
Ribidi Rabidi Knoll. In the next years, the “historical” 
diploma was brought back (which was created by 
Adam Kilian) and it has been granted in that form up 
till today. POLUNIMA Honorary Diploma was grant-
ed to artists from Poland – Przemysław Grządziela, 
Zbigniew Burkacki, Janusz Ryl-Krystianowski, Sam-
bor Dudziński, Paweł Aigner, Marcin Bikowski, Eweli-
na Ciszewska, Bogusław Kierc, Grzegorz Kwieciński, 
Barbara Lach and Andrzej Mikosza; and artists 
from abroad – Karin Schäfer (Austria), Cengiz Özek 
(Turkey), Nicolle Mossoux (Belgium), Michael Vogel 
(Germany), Michaił Szełomiencew (Russia). Also 
Polish performances were awarded, next to Parades 
and Rabidi Ribidi Knoll, the award was also granted 
to Mr Scrooge from Banialuka Puppet Theatre from 
Bielsko-Biała; the award was granted also to perfor-
mances from abroad: Lėlė Theatre (Lithuania) for 
the White Story, Bonecos de Santo Aleixo (Portugal) 
for The Creation of the World, Alfa Puppet Theatre 
from Plzen (Czech Republic) for the performance 
Three Musketeers, Blind Summit Theatre (Great 
Britain) for The Table, Plexus Polaire (France) for The 
Ashes and Hop Signor Puppet Theatre (Greece) for 
The Giraffe. POLUNIMA Honorary Diploma was also 

NAGRODY POLUNIMA

W  1995 roku Zarząd POLUNIMA podjął decyzję 
o przyznawaniu własnej nagrody – Dyplomu Ho-
norowego POLUNIMA za pielęgnowanie trady-
cyjnych wartości sztuki lalkarskiej, wręczanego 
w czasie festiwali i  jubileuszy teatralnych wybit-
nym krajowym i  zagranicznym twórcom lub te-
atrom za konkretne spektakle. Pierwszy dyplom 
(grafikę autorstwa Jana Zielińskiego) otrzymał 
Białostocki Teatr Lalek za przedstawienie Para-
dy, kolejny w  postaci grafiki Aleksandra Andrze-
ja Łabińca – Teatr Animacji z Poznania za Ribidi 
Rabidi Knoll. W  latach następnych powrócono 
do „historycznego” dyplomu, zaprojektowanego 
przez Adama Kiliana i taki wręczany jest do dziś. 
Honorowy Dyplom POLUNIMA otrzymali artyści: 
z  Polski m.in. Przemysław Grządziela, Zbigniew 
Burkacki, Janusz Ryl-Krystianowski, Sambor Du-
dziński, Paweł Aigner, Marcin Bikowski, Ewelina 
Ciszewska, Bogusław Kierc, Grzegorz Kwieciński, 
Barbara Lach i Andrzej Mikosza; zaś z zagranicy 
Karin Schäfer (Austria), Cengiz Özek (Turcja), Ni-
colle Mossoux (Belgia), Michael Vogel (Niemcy), 
Michaił Szełomiencew (Rosja). Uhonorowano 
polskie przedstawienia, poza Paradami i  Rabidi 
Ribidi Knoll – Mr Scrooge’a Teatru Lalek Banialu-
ka z Bielska-Białej; zaś z zagranicy: Teatr Lėlė (Li-
twa) za Białą opowieść, Bonecos de Santo Aleixo 
(Portugalia) za Stworzenie świata, Teatr Lalek Alfa 
z Pilzna (Czechy) za przedstawienie Trzej musz-
kieterowie, Blind Summit Theatre (Wielka Bryta-
nia) za Stół, Plexus Polaire (Francja) za Popioły 
i  Hop Signor Puppet Theater (Grecja) za Żyrafę. 
Dyplom Honorowy POLUNIMA otrzymało także 
Muzeum Pałac w Wilanowie za przyczynianie się 
do rozwoju sztuki lalkarskiej.

Z A D A N I A  P O L U N I M A
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Karolina Martin, Jacek Malinowski, Marzenna Wiśniewska – wręczenie nagrody POLUNIMA, Światowy Dzień Lalkarstwa, 
2020 / granting of the POLUNIMA Award, World Puppetry Day, 2020. Fot. / Photo I. Maciejewski, Arch. POLUNIMA
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W grudniu 2020 roku POLUNIMA, podczas wysta-
wy prac studentów Comming Out, przyznała Dy-
plom Honorowy studentom Wydziału Scenografii 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Marcie 
Wieczorek i Maciejowi Czuchrycie, twórcom „Pro-
jektu scenografii VR na podstawie opowiadania 
Kappy Ryunosuke Akutagawy” za oryginalne wy-
korzystanie nowych technologii w teatrze.
Drugim wyróżnieniem POLUNIMA, ustanowionym 
w 2016 roku, jest nagroda dla najbardziej obiecu-
jącego aktora lalkarza młodego pokolenia, przy-
znawana corocznie za miniony sezon teatralny. 
W  2017 roku po raz pierwszy wręczono ją Dag-
marze Włoszek, aktorce Teatru Lalek Banialuka 
w  Bielsku-Białej za rolę Alicji w  przedstawieniu 
Księga dżungli (reż. Ewa Piotrowska). Wyróżnienia 
otrzymali Igor Fijałkowski z Teatru Animacji w Po-
znaniu za rolę Puncha w  przedstawieniu Molier 
(reż. Neville Tranter) oraz Mateusz Smaczny z Bia-
łostockiego Teatru Lalek za rolę Gustawa w Ślu-
bach panieńskich (reż. Artur Dwulit). W 2018 roku 
nagrodę jury przyznało Pawłowi Kuźmie z  Wał-
brzyskiego Teatru Lalek za rolę Starego Człowie-
ka w  przedstawieniu Dzień osiemdziesiąty piąty 
(reż. Aga Błaszczak). Nominowani do nagrody byli 
ponadto Julianna Dorosz z Teatru Animacji w Po-
znaniu za rolę Fantu w Odlocie (reż. Jani Younge) 
oraz Jakub Kowalczyk, aktor Opolskiego Teatru 
Lalki i  Aktora za rolę Leandra w  Szelmostwach 
Skapena (reż. Paweł Aigner). W 2020 roku uhono-
rowano Karolinę Martin, studentkę Akademii Tea-
tralnej w Białymstoku, za kreację w monodramie 
Trzy ćwierci do śmierci (reż. Karolina Martin, Ma-
teusz Smaczny). Nominowani byli także Magda-
lena Dąbrowska z Białostockiego Teatru Lalek za 
rolę tytułową w przedstawieniu Wirginia Wolf (reż. 
Gintarė Radvilavičiūtė) i Olga Ryl-Krystianowska, 
aktorka Teatru Lalka w  Warszawie, za postać  

granted to the Museum-Palace at Wilanów for the 
work serving for the development of puppetry art.
In December 2020, during the exhibition of the 
student works entitled Comming Out, POLUNIMA 
granted the Honorary Diploma to Marta Wieczorek 
and Maciej Czuchryta –  the students of Stage De-
sign Department of the Academy of Fine Arts in 
Warsaw –  the authors of the “VR stage design pro-
ject based on the story Kappa written by Ryunosuke 
Akutagawa”  for the original use of new technologies 
in theatre.
The second POLUNIMA award, founded in 2016, 
is the award for the most promising actor/ac-
tress-puppeteer of the youngest generation. It is 
granted annually for the passing theatre season. In 
2017, it was granted for the first time to Dagmara 
Włoszek, the actress of Banialuka Puppet Theatre 
in Bielsko-Biała for the role of Alicja in the perfor-
mance entitled Jungle Book (dir. Ewa Piotrowska). 
The award was also granted to Igor Fijałkowski from 
Animation Theatre in Poznań for the role of Punch 
in the performance Molière (dir. Neville Tranter) and 
Mateusz Smaczny from the Białystok Puppet Thea-
tre for the role of Gustaw in the Maiden Vows (dir. Ar-
tur Dwulit). In 2018, the award was granted to Paweł 
Kuźma from Wałbrzych Puppet Theatre for the role 
of the Old Man in the performance The Eighty Fifth 
Day (dir. Aga Błaszczak). The other nominees for the 
award were Julianna Dorosz from Animation Theatre 
in Poznań for the role of the Fant in the Departure 
(dir. Janni Younge) and Jakub Kowalczyk, the actor 
of Opole Puppet and Actor Theatre for the role of 
Leander in Scapin the Schemer (dir. Paweł Aigner). 
In 2020, the award was granted to Karolina Martin, 
the student of A. Zelwerowicz National Academy of 
Dramatic Art, Branch Campus in Białystok for all the 
creations in her monodrama entitled Three Quarters 
to Death (dir. Karolina Martin, Mateusz Smaczny).  
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Barbary w  Ptaku Zielonopiórym (reż. Jarosław 
Kilian). W 2021 roku nagrodę otrzymała Agata 
Słowik za tytułową rolę w przedstawieniu Hachiko 
(reż. Ewa Piotrowska) w Teatrze Maska w Rze-
szowie. Nominowana do nagrody była także Ad-
rianna Maliszewska za rolę Nabu w przedstawie-
niu Wędrówka Nabu (reż. Przemysław Jaszczak) 
w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi.

 
 
 
 
 

JUBILEUSZ 50-LECIA

W 2011 roku jubileusz 50-lecia Polskiego Ośrod-
ka Lalkarskiego UNIMA świętowano z  wielkim 
rozmachem, dzięki staraniom ówczesnego pre-
zydenta POLUNIMA – Waldemara Wolańskiego, 
widząc w tym znakomitą okazję do integracji lal-
karskiego środowiska. Cel został osiągnięty. Do 
Łodzi przybyli dyrektorzy i reprezentanci wszyst-
kich teatrów lalek, liczni miłośnicy sztuki lalkar-
skiej i członkowie POLUNIMA – także ci z najdłuż-
szym stażem w stowarzyszeniu. Wśród gości był 
Prezydent UNIMA Dadi Pudumjee oraz Sekretarz 
Generalny – Jacques Trudeau, reprezentanci Mi-
nisterstwa Kultury oraz władz miejskich. Z okazji 
jubileuszu wydano specjalny podwójny numer 
„Teatru Lalek” prezentujący aktualny stan polskie-
go lalkarstwa i teatry działające w jego obszarze, 
był też zaprojektowany przez Joannę Hrk medal 
pamiątkowy, którym uhonorowano osoby i insty-
tucje szczególnie zaangażowane w  działalność 

The other nominees were Magdalena Dąbrowska 
from Białystok Puppet Theatre for the title role in 
the performance Wirginia Wolf (dir. Gintarė Rad-
vilavičiūtė) and Olga Ryl-Krystianowska, the actress 
of Lalka Puppet Theatre in Warsaw for the role of 
Barbara in The Green-Feathered Bird (dir. Jarosław 
Kilian). In 2021, the award was granted to Agata 
Słowik for the title role in the performance entitled 
Hachiko (dir. Ewa Piotrowska) from Maska Theatre 
in Rzeszów. The other nominee was Adrianna Mal-
iszewska for the role of Nabu in the performance The 
Wanderings of Nabu (dir. Przemysław Jaszczak) 
from Arlekin Puppet Theatre in Łódź.

THE 50th ANNIVERSARY

In 2011, a great celebration of the 50th anniversary 
of Polish Centre of UNIMA was organized, thanks to 
the trials of Waldemar Wolański (POLUNIMA Presi-
dent at that time). He saw a great opportunity to in-
tegrate the puppetry society in that event. The aim 
was accomplished. The directors and representa-
tives of all puppet theatres in Poland arrived in Łódź 
as well as puppetry enthusiasts and POLUNIMA 
members – among them the oldest activists of the 
association. Also Dadi Pudumjee (UNIMA President) 
and Jacques Trudeau (General Secretary) arrived 
at the celebration as well as the representatives of 
the Ministry of Culture and City authorities. On the 
occasion of the 50th anniversary, a special double  
“Teatr Lalek” magazine was issued, which presented 
current state of the Polish puppetry and described 
all puppet theatres in Poland. There was also a me-
morial medal designed by Joanna Hrk, with which  
POLUNIMA awarded people and institutions  
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Marek Chodaczyński, Waldemar Wolański, Dadi Pudumjee. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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Białostocki Teatr Lalek – siedziba POLUNIMA / seat of POLUNIMA. Fot. / Photo BTL
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polskiego ośrodka UNIMA. W  ich gronie znaleźli 
się m.in. Henryk Jurkowski, Waldemar Wolań-
ski, Marek Waszkiel, Lucyna Kozień, Grzegorz 
Kwieciński, Joanna Rogacka, Marek Chodaczyń-
ski oraz członkowie założyciele stowarzyszenia: 
Stanisław Ochmański, Halina Borowiak, Janusz 
Uptas, Teresa Sawicka, Zdzisław Owsik. Dział  
Widowisk Lalkowych Muzeum Archeologicznego 
i  Etnograficznego w  Łodzi przygotował wystawę 
„Polski teatr lalek”, a Teatr Arlekin w swojej siedzi-
bie wystawę z  okazji 100-lecia urodzin Henryka 
Ryla.
 

POLUNIMA DZISIAJ
W 7 lat po jubileuszu, 57 od zorganizowania w Te-
atrze Arlekin biura POLUNIMA (które niezmiennie, 
mimo nowych dyrektorów teatru i  nowych pre-
zydentów organizacji działało w  Łodzi), okazało 
się, że nie ma tu już miejsca dla POLUNIMA. Po 
odejściu z funkcji dyrektora Teatru Arlekin Walde-
mara Wolańskiego, nowe władze teatru wymówiły 
stowarzyszeniu współpracę. W  tej sytuacji czło-
nek Zarządu POLUNIMA, dyrektor Białostockiego 
Teatru Lalek Jacek Malinowski oraz władze Bia-
łegostoku zadeklarowali pomoc i  przeniesienie 
siedziby do Białegostoku. 27 października 2018 
roku członkowie Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia stowarzyszenia wprowadzili do Statutu sto-
warzyszenia paragraf o  brzmieniu: „Siedzibą  
POLUNIMA jest miasto Białystok”.
14 czerwca 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu 
POLUNIMA w  Białymstoku wybrano nowe, obecne 
władze. Prezydentem został Jacek Malinowski,  

engaged in the activity of Polish Centre of UNIMA. 
The medal received, among others, Henryk Jur-
kowski, Waldemar Wolański, Marek Waszkiel, Lucy-
na Kozień, Grzegorz Kwieciński, Joanna Rogacka, 
Marek Chodaczyński as well as the founders-mem-
bers of the association: Stanisław Ochmański, 
Halina Borowiak, Janusz Uptas, Teresa Sawicka, 
Zdzisław Owsik. The Puppetry Performance Depart-
ment of the Museum of Archeology and Ethography 
in Łódź presented an exhibition entitled “Polish Pup-
pet Theatre”, and Arlekin Puppet Theatre prepared 
an exhibition on the occasion of the 100th anniversa-
ry of Henryk Ryl’s birthday in its seat.

POLUNIMA TODAY
7 years after POLUNIMA celebration, 57 years after 
founding POLUNIMA’s first office in Arlekin Puppet 
Theatre in Łódź (which continuously worked in Łódź, 
despite new theatre directors and new POLUNIMA 
Presidents), it turned out that there was no place 
for POLUNIMA in Łódź anymore. After Waldemar 
Wolański ceased to fulfil the function of director of 
Arlekin Puppet Theatre, new theatre authorities de-
clined further co-operation with the association. In 
this situation, the member of POLUNIMA Manage-
ment Board, director of Białystok Puppet Theatre 
– Jacek Malinowski – and the authorities of the 
City of Białystok declared help and transferred POL- 
UNIMA’s seat to Białystok. On the 27th Oc-
tober 2018, the members of POLUNIMA Ex-
traordinary General Meeting introduced a 
new paragraph to the Statute, which sound-
ed: “The City of Białystok is POLUNIMA’s seat”. 
On the 14th June 2019, during POLUNIMA General 

P O L U N I M A  D Z I S I A J
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wiceprezydentami Ewa Piotrowska i  Lucyna Ko-
zień, członkami Zarządu Robert Drobniuch i  Ber-
narda Bielenia. Komisję Rewizyjną tworzą Ireneusz 
Maciejewski, Renata Chudecka i  Marek Choda-
czyński, a marszałkiem Rady POLUNIMA (powoła-
nej w 2019 roku) jest Zbigniew Niecikowski.
Nowo wybrany Prezydent POLUNIMA, Jacek Ma-
linowski, tak formułuje program stowarzyszenia 
na najbliższe lata:
Praca na rzecz POLUNIMA jest niewątpliwie za-
szczytem, ale również niełatwym wyzwaniem. 
Głównym celem statutowym jest inicjowanie 
i  organizowanie współpracy wszystkich lalkarzy 
praktyków, teoretyków, pracujących zawodowo 
i  ochotniczo, jak również wszystkich zaintereso-
wanych rozwojem lalkarstwa.
Jest on możliwy do osiągnięcia poprzez m.in.:
1.  Organizowanie konferencji, festiwali, konkur-

sów, wystaw, odczytów, prac badawczych i in-
nych form aktywności.

2.  Współudział w  organizowaniu studiów krajo-
wych i  zagranicznych dla pojedynczych osób 
i grup.

3.  Inicjowanie wymiany kulturalnej zespołów te-
atralnych, grup lub indywidualnych osób z  lal-
karzami z  innych krajów w  celu wymiany do-
świadczeń.

4. Popularyzację działalności UNIMA w Polsce.
5.  Inicjowanie akcji wydawniczej i  wydawanie 

publikacji służących popularyzacji i  rozwojowi 
ruchu lalkarskiego.

6.  Wymianę tekstów i literatury lalkarskiej z zagra-
nicą.

7.  Propagowanie teatru lalek przez film, radio i te-
lewizję itp.

8. Prowadzenie biblioteki i archiwum lalkarskiego.
9.  Udział w pracach międzynarodowych i polskich 

organizacji podobnego rodzaju.

Meeting in Białystok, the new authorities were cho-
sen. Jacek Malinowski became the new POLUNIMA 
President with Ewa Piotrowska and Lucyna Kozień 
as Vice-Presidents. Robert Drobniuch and Bernarda 
Bielenia became the members of POLUNIMA Man-
agement Board. Ireneusz Maciejewski, Renata Chu-
decka and Marek Chodaczyński became members 
of the Audit Board, and Zbigniew Niecikowski be-
came the Marshall of POLUNIMA Council (the func-
tion was created in 2019).
Jacek Malinowski, the newly chosen POLUNIMA 
President, has formulated the program of associa-
tion for the next years:
Work performed for POLUNIMA is undoubtedly an 
honour but also by no means an easy challenge. 
The prime statutory objective involves the initi-
ation and organisation of co-operation between  
all puppeteers – practicians, theoreticians, profes-
sionals, and volunteers as well as all persons inter-
ested in the progress of puppetry.
This target can be attained by, i.a.:
1.  Organising conferences, festivals, competitions, 

exhibitions, lectures, research, and other forms of 
activity.

2.  Participating in the organisation of studies for in-
dividuals and groups both in Poland and abroad.

3.  Initiating the cultural exchange of theatre compa-
nies, groups or individuals with puppeteers from 
other countries for the sake of exchanging expe-
riences.

4. Popularising UNIMA activity in Poland.
5.  Initiating a publishing campaign and issuing 

publi cations serving the popularisation and devel-
opment of the puppetry movement.

6.  Exchanging puppetry texts and literature with 
abroad.

7.  Propagating the puppet theatre by means of the 
cinema, radio, and television, etc.
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Z  pewnością realizacja tego szlachetnego celu 
wymaga zbudowania silnej środowiskowej 
wspólnoty, która jednocześnie będzie mogła rea-
gować na problemy, jakie przynosi nam dzisiejsza 
rzeczywistość. POLUNIMA może stać się rzecz-
nikiem spraw, inicjatorem rozwiązań, mediatorem 
w konkretnych sprawach budzących powszechne 
wątpliwości. POLUNIMA powinna być organizacją 
promującą polskie lalkarstwo oraz ciałem dorad-
czym i opiniującym. POLUNIMA musi łączyć po-
kolenia artystów, otwierając środowisko na nowe 
lalkarskie poszukiwania, na dialog z tradycją i do-
konaniami pokoleń fantastycznych ludzi odda-
nych lalkarstwu. Jak tego dokonać?

Po pierwsze: łączmy, nie dzielmy.
Po drugie: miejmy serce i patrzmy w serce.
Po trzecie: śpieszmy się powoli.
Po czwarte: w wielości siła.
Po piąte: ze zdrowym rozsądkiem za pan brat19.

 
 

19 „Teatr Lalek” 2019, nr 3-4, s. 44-45.

8. Running a puppetry library and archive.
9.  Taking part in work conducted by similar interna-

tional and Polish organisations.
Attaining this superior target certainly requires 
creating a strong puppetry community capable 
of simultaneously reacting to problems posed 
by present-day reality. POLUNIMA can become a 
spokesman of assorted causes, initiator of solu-
tions, and mediator in concrete issues giving rise 
to universal doubts. It should be an organisation 
promoting puppetry and acting as an advisory and 
opinion-giving body. POLUNIMA must link genera-
tions of artists by opening the milieu towards new 
puppetry quests, a dialogue with tradition, and the 
achievements of generations of remarkable people 
devoted to puppetry.
How are these goals to be accomplished?

First: connect, not divide.
Second: have a heart and look into the heart.
Third: make haste slowly.
Fourth: strength rests in multiplicity.
Fifth: be on friendly terms with common sense19.

 
 

19 “Teatr Lalek” 2019, no. 3-4, p. 44-45.
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Jan Izydor Sztaudynger
Fot. / Photo Arch. POLUNIMA

Henryk Ryl
Fot. / Photo Arch. POLUNIMA

Stanisław Ochmański  
Fot. / Photo POLUNIMA

Henryk Jurkowski 
Fot.  / Photo Arch. POLUNIMA
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Marek Waszkiel
Fot. / Photo G. Ozoliņš

Wojciech Wieczorkiewicz
Fot. / Photo Arch. POLUNIMA

Marek Chodaczyński
Fot. / Photo I. Maciejewski,  
Arch. POLUNIMA

Waldemar Wolański
Fot. / Photo M. Wolańska

Jacek Malinowski
Fot. / Photo I. Maciejewski,  
Arch. POLUNIMA
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Przewodniczący  
Jan Izydor Sztaudynger
Wiceprzewodniczący 
Stanisław Iłowski, Henryk Ryl

Sekretarze 
Henryk Jurkowski, Krystyna Mazur, 
Krzysztof Niesiołowski

Skarbnik 
Tadeusz Podniesiński

Członkowie Zarządu 
Janusz Galewicz, Stanisław Ochmański

Chairman  
Jan Izydor Sztaudynger
Vice-Chairmen 
Stanisław Iłowski, Henryk Ryl

Secretaries 
Henryk Jurkowski, Krystyna Mazur, 
Krzysztof Niesiołowski

Treasurer 
Tadeusz Podniesiński

Board Members 
Janusz Galewicz, Stanisław Ochmański

1961–1965

Przewodniczący  
Henryk Ryl
Wiceprzewodniczący 
Joanna Piekarska, Irena Pikiel

Sekretarze 
Jan Puget, Teresa Sawicka

Skarbnik 
Tadeusz Podniesiński

Członkowie Zarządu 
Romuald Matuszewski, Ryszard Stachnik

Chairman  
Henryk Ryl
Vice-Chairmen 
Joanna Piekarska, Irena Pikiel

Secretaries 
Jan Puget, Teresa Sawicka

Treasurer 
Tadeusz Podniesiński

Board Members 
Romuald Matuszewski, Ryszard Stachnik

1965–1968

Przewodniczący  
Henryk Ryl
Wiceprzewodniczący 
Jerzy Bargiel, Stanisław Iłowski

Sekretarz 
Marta Janic

Skarbnik 
Leszek Śmigielski

Członkowie Zarządu 
Romuald Matuszewski, Ryszard Stachnik

Chairman  
Henryk Ryl
Vice-Chairmen 
Jerzy Bargiel, Stanisław Iłowski

Secretary 
Marta Janic

Treasurer 
Leszek Śmigielski

Board Members 
Romuald Matuszewski, Ryszard Stachnik

1968–1971
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Przewodniczący  
Henryk Ryl
Wiceprzewodniczący 
Jan Wesołowski, Andrzej Rausz

Sekretarz 
Marta Janic

Skarbnik 
Zdzisław Chęć

Członkowie Zarządu 
Halina Borowiak, Beata Furdel

Chairman  
Henryk Ryl
Vice-Chairmen 
Jan Wesołowski, Andrzej Rausz

Secretary 
Marta Janic

Treasurer 
Zdzisław Chęć

Board Members 
Halina Borowiak, Beata Furdel

1971–1974

Przewodniczący  
Henryk Ryl
Wiceprzewodniczący 
Jan Wesołowski, Zdzisław Chęć

Sekretarze 
Marta Janic, Wacław Piechowski

Skarbnik 
Janusz Uptas

Członkowie Zarządu 
Wanda Byrska, Halina Borowiak

Chairman  
Henryk Ryl
Vice-Chairmen 
Jan Wesołowski, Zdzisław Chęć

Secretaries 
Marta Janic, Wacław Piechowski

Treasurer 
Janusz Uptas

Board Members 
Wanda Byrska, Halina Borowiak

1974–1977

Przewodniczący  
Henryk Ryl
Wiceprzewodniczący 
Krzysztof Rau, Henryk Pijanowski

Sekretarz 
Marta Janic

Skarbnik 
Janusz Uptas

Członkowie Zarządu 
Wiktoryn Grąbczewski, Halina Borowiak

Chairman  
Henryk Ryl
Vice-Chairmen 
Krzysztof Rau, Henryk Pijanowski

Secretary 
Marta Janic

Treasurer 
Janusz Uptas

Board Members 
Wiktoryn Grąbczewski, Halina Borowiak

1977–1980
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Przewodniczący 
(do 1983) 
Henryk Ryl
Wiceprzewodniczący 
Krzysztof Rau, Henryk Pijanowski

Sekretarz 
Marta Janic

Skarbnik 
Janusz Uptas

Chairman 
(until 1983)  
Henryk Ryl
Vice-Chairmen 
Krzysztof Rau, Henryk Pijanowski

Secretary 
Marta Janic

Treasurer 
Janusz Uptas

1980–1984

Przewodniczący  
Stanisław Ochmański
Wiceprzewodniczący 
Henryk Pijanowski, Joanna Rogacka

Sekretarze 
Marta Janic, Jaromir Chomicz

Skarbnik 
Marek Waszkiel

Członkowie Zarządu 
Mieczysław Abramowicz, Teresa Ogrodzińska

Chairman  
Stanisław Ochmański
Vice-Chairmen 
Henryk Pijanowski, Joanna Rogacka

Secretaries 
Marta Janic, Jaromir Chomicz

Treasurer 
Marek Waszkiel

Board Members 
Mieczysław Abramowicz, Teresa Ogrodzińska

1984–1988

Przewodniczący  
Stanisław Ochmański
Wiceprzewodniczący 
Joanna Rogacka, Wojciech Wieczorkiewicz

Sekretarze 
Marta Janic, Jaromir Chomicz

Skarbnik 
Marek Waszkiel

Członkowie Zarządu 
Henryk Pijanowski, Włodzimierz Fełenczak

Chairman  
Stanisław Ochmański
Vice-Chairmen 
Joanna Rogacka, Wojciech Wieczorkiewicz

Secretaries 
Marta Janic, Jaromir Chomicz

Treasurer 
Marek Waszkiel

Board Members 
Henryk Pijanowski, Włodzimierz Fełenczak

1988–1992
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Przewodniczący  
Stanisław Ochmański
Wiceprzewodniczący 
Aleksander Antończak,  
Alicja Chodyniecka-Kuberska

Sekretarze 
Jaromir Chomicz, Grzegorz Kwieciński

Skarbnik 
Marek Chodaczyński

Członkowie Zarządu 
Henryk Jurkowski, Marek Waszkiel

Chairman  
Stanisław Ochmański
Vice-Chairmen 
Aleksander Antończak,  
Alicja Chodyniecka-Kuberska

Secretaries 
Jaromir Chomicz, Grzegorz Kwieciński

Treasurer 
Marek Chodaczyński

Board Members 
Henryk Jurkowski, Marek Waszkiel

1992–1995

Przewodniczący  
Marek Waszkiel
Wiceprzewodniczący 
Grzegorz Kwieciński,  
Waldemar Wolański

Członkowie Zarządu 
Lucyna Kozień, Ewa Tomaszewska,  
Wojciech Wieczorkiewicz,  
Ewa Żukowska

Chairman  
Marek Waszkiel
Vice-Chairmen 
Grzegorz Kwieciński,  
Waldemar Wolański

Board Members 
Lucyna Kozień, Ewa Tomaszewska,  
Wojciech Wieczorkiewicz,  
Ewa Żukowska

1995–1999

Prezydent  
Wojciech Wieczorkiewicz
Wiceprezydenci 
Włodzimierz Fełenczak,  
Waldemar Wolański

Sekretarz Generalny 
Halina Frączkowska

President  
Wojciech Wieczorkiewicz
Vice-Presidents 
Włodzimierz Fełenczak,  
Waldemar Wolański

General Secretary 
Halina Frączkowska

1999–2001
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Przewodniczący  
Henryk Jurkowski
I Wiceprezydent 
Waldemar Wolański

II Wiceprezydent 
Lucyna Kozień

Członkowie Zarządu 
Marek Chodaczyński,  
Janusz Ryl-Krystianowski

Chairman  
Henryk Jurkowski
1st Vice-President 
Waldemar Wolański

2nd Vice-President 
Lucyna Kozień

Board Members 
Marek Chodaczyński,  
Janusz Ryl-Krystianowski

2007–2011

Prezydent 
Henryk Jurkowski
I Wiceprezydent 
Waldemar Wolański

II Wiceprezydent 
Krystian Kobyłka

Członkowie Zarządu 
Lucyna Kozień, Zbigniew Niecikowski

Chairman  
Henryk Jurkowski
1st Vice-President 
Waldemar Wolański

2nd Vice-President 
Krystian Kobyłka

Board Members  
Lucyna Kozień, Zbigniew Niecikowski

2003–2007

Prezydent   
Waldemar Wolański
I Wiceprezydent  
Krystian Kobyłka

II Wiceprezydent 
Arkadiusz Klucznik

Członkowie Zarządu 
Lucyna Kozień, Zbigniew Niecikowskii

President  
Waldemar Wolański
1st Vice-President 
Krystian Kobyłka

2nd Vice-President 
Arkadiusz Klucznik

Board Members 
Lucyna Kozień, Zbigniew Niecikowski

2001–2003
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Prezydent  
Marek Chodaczyński
I Wiceprezydent 
Waldemar Wolański

II Wiceprezydent 
Lucyna Kozień

Członkowie Zarządu 
Krystian Kobyłka, Zbigniew Niecikowski

President  
Marek Chodaczyński
1st Vice-President 
Waldemar Wolański

2nd Vice-President 
Lucyna Kozień

Board Members 
Krystian Kobyłka, Zbigniew Niecikowski

2011–2015

Prezydent   
Waldemar Wolański
I Wiceprezydent  
Krystian Kobyłka

II Wiceprezydent 
Lucyna Kozień

Członkowie Zarządu 
Robert Drobniuch, Jacek Malinowski

President  
Waldemar Wolański
1st Vice-President 
Krystian Kobyłka

2nd Vice-President 
Lucyna Kozień

Board Members 
Robert Drobniuch, Jacek Malinowski

2015–2019

Prezydent   
Jacek Malinowski
I Wiceprezydent  
Ewa Piotrowska

II Wiceprezydent 
Lucyna Kozień

Członkowie Zarządu 
Bernarda Bielenia, Robert Drobniuch

Marszałek Rady POLUNIMA 
Zbigniew Niecikowski

President  
Jacek Malinowski
1st Vice-President 
Ewa Piotrowska

2nd Vice-President 
Lucyna Kozień

Board Members 
Bernarda Bielenia, Robert Drobniuch

POLUNIMA Council Marshall 
Zbigniew Niecikowski

2019–2022
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Jacek Malinowski, Lucyna Kozień, Bernarda Bielenia, Robert Drobniuch, Ewa Piotrowska – Zarząd POLUNIMA /  
POLUNIMA Board 2019–2022. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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“TEATR LALEK” 



„TEATR LALEK” 

“TEATR LALEK”  
MAGAZINE





Jedną z najważniejszych form działalności  
POLUNIMA od początku było i jest do dziś wyda-
wanie własnego czasopisma lalkarskiego.
Historia dzisiejszego „Teatru Lalek” sięga lat mię-
dzywojennych, kiedy to z inicjatywy i staraniem 
Jana Izydora Sztaudyngera ukazywało się w Po-
znaniu, w latach 1938–1939, pismo „Bal u lal”. 
Sztaudynger lubił mawiać o sobie, że od urodze-
nia pisana mu była lalkarska pasja, bowiem nad 
jego kołyską stał Kleist i teatr lalek – urodził się 
mianowicie w czasie (28 kwietnia 1904), gdy uka-
zał się polski przekład eseju Heinricha von Kleista 
O teatrze marionetek.

One of the most important POLUNIMA’s forms of 
activity is, from the beginning until today, the pub-
lishing of own branch puppetry magazine. 
The history of today’s “Teatr Lalek” magazine dates 
back to the middle-war period, when, on the initiative 
and efforts of Jan Izydor Sztaudynger, the magazine 
“Bal u lal” [“Puppets’ Ball”] was published in Poznań 
in the years 1938–1939. Sztaudynger liked to say 
that he had a puppetry passion since he was born, 
because Kleist and puppet theatre stood above his 
cradle – he was born at the time (28th April, 1904) 
when the Polish translation of Heinrich von Kleist’s 
essay On the Marionette Theatre was published.
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SZTAUDYNGER  
I „BAL U LAL”
Jan Sztaudynger (1904–1970), przed wojną stu-
diujący w  Krakowie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim polonistykę i  germanistykę, doktor filozofii, 
poeta i satyryk, nauczyciel i wykładowca, był nie-
strudzonym popularyzatorem lalkarstwa i  kryty-
kiem tej dyscypliny sztuki. W  1930 roku związał 
się z Poznaniem, rozpoczynając pracę w Semina-
rium Nauczycielskim im. Ewarysta Estkowskiego. 
Nawiązał bezpośrednie kontakty ze środowiskiem 
artystycznym miasta i Wielkopolski; blisko współ-
pracował z  lalkarzem Stefanem Polonyi-Poloń-
skim, który osiedlił się w  Poznaniu i  prowadził 
tu swój teatr marionetek Miniatury. W 1934 roku 
został jego kierownikiem literackim, w latach póź-
niejszych był także związany z teatrzykiem Bum-
cyk (wcześniejszy Pomorski Teatr Marionetek), 
teatrem pacynek Juliana Sójki i  teatrem A  kuku. 
Pisał o teatrze lalek do prasy codziennej, lokalnej 
i  krajowej, zwracając uwagę na jego artystyczny 
kunszt, wyjeżdżał za granicę poznawać teatry in-
nych krajów, a w 1937 roku został pracownikiem 
kuratorium i „instruktorem w zakresie teatru ma-
rionetkowego”, prowadził szkolenia i  wykłady na 
temat teatru lalkowego na Uniwersytecie Poznań-
skim. Z jego inicjatywy w 1937 roku powstał Ośro-
dek Społeczno-Oświatowy, w  którym urządzono 
pierwszą w  Polsce wzorcową wytwórnię mario-
netek i  teatrzyków marionetkowych, a  w  1938 
roku zrzeszenie lalkarzy pod nazwą Wielkopolska 
Rodzina Marionetkarzy, której celem było zor-
ganizowanie „w  Polsce jeszcze nie spotykanego 
teatru marionetek, w  którym grane będą sztuki 

SZTAUDYNGER  
AND “BAL U LAL” 
Jan Sztaudynger (1904–1970), studying Polish and 
German philology at the Jagiellonian University in 
Cracow before the war, doctor of philosophy, poet 
and satirist, teacher and lecturer, was a tireless pop-
ularizer of puppetry and a critic of this art discipline. 
In 1930, he moved to Poznań and began work at 
the Ewaryst Estkowski Teachers’ College. He es-
tablished direct contacts with the artistic milieu of 
the city and whole Wielkopolska region; he worked 
closely with the puppeteer Stefan Polonyi-Poloński, 
who also moved to Poznań and created his own 
Miniatury Marionette Theatre there. In 1934, he be-
came its literary director. In the next years he was 
also associated with the Bumcyk Theatre (former-
ly Pomeranian Puppet Theatre), Julian Sójka Hand 
Puppet Theatre and A kuku Theatre. He wrote about 
puppet theatre in daily local and national press, pay-
ing attention to the artistic craftsmanship of puppet 
theatre. He travelled abroad to get to know thea-
tres of other countries, and in 1937 he became an 
employee of the board of trustees and “an instruc-
tor in the field of marionette theatre”. He conduct-
ed trainings and lectures on puppet theatre at the 
University of Poznań. On his initiative, in 1937, the 
Social and Training Centre was established, where 
the first model workshop was created in Poland, 
where marionettes were built as well as marionette 
theatres. In 1938, an association of puppeteers was 
founded under the name the Marionette Family 
from Wielkopolska Region [Wielkopolska Rodzina 
Marionetkarzy], the aim of which was to organize 
“in Poland, a still unknown marionette theatre in 

S z t a u d y n g e r  i  „ B a l  u  l a l ”
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czysto narodowe, za pomocą wszystkich rodza-
jów lalek”. W 1938 roku wydał w Książnicy Atlas 
(Lwów–Warszawa) Marionetki – pierwszą w Pol-
sce książkę o teatrze lalek (zrecenzował ją, przy-
chylnie, sam Tadeusz Boy-Żeleński) i w tym sa-
mym roku rozpoczął wydawanie pisma „Bal u lal”. 
Od listopada 1938 do połowy 1939 roku ukazało 
się siedem numerów, w  tym trzy specjalne: po-
święcone dziecku, teatrowi lalek w  szkole i  tea-
trowi w  wojsku. Wkrótce redakcję przeniesiono 
do Warszawy, a  decyzją Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i  Oświecenia Publicznego (w  którym 
Sztaudynger został zatrudniony jako instruktor do 
spraw marionetkowych) „Bal u  lal” miał być wy-
dawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Wybuch wojny zniweczył te plany.
Po wojnie, w 1949 roku w Łodzi, powstała Central-
na Dyrekcja Państwowych Teatrów Lalek, powo-
łana w  związku z  upaństwowieniem pierwszych 
siedmiu teatrów (łódzkich Arlekina i Pinokia, kra-
kowskiej Groteski, bielskiej Banialuki, toruńskie-
go Baja Pomorskiego, warszawskich Guliwera 
i Niebieskich Migdałów), która działała do końca 
1952 roku i  której jednym ze zmieniających się 
dyrektorów był Henryk Ryl. Zaangażowany moc-
no w  lalkarską działalność, społecznik z urodze-
nia i zamiłowania, włączył się także w tworzenie 
lalkarskiego pisma, które dawałoby młodemu śro-
dowisku prestiż i  możliwość zaistnienia w  szer-
szej świadomości, a  także stanowiłoby medium 
integrujące lalkarzy.

which purely national plays will be played, using all 
kinds of puppets”. In 1938, in the Atlas Library he 
published Marionetki [The Marionettes] (Lviv-War-
saw) – the first book on puppet theatre in Poland (it 
was favourably reviewed by Tadeusz Boy-Żeleński), 
and at the same time he started publishing “Bal u 
lal” magazine. From November 1938 to mid-1939, 
seven issues were published, including three special 
ones: an issue devoted to a child, puppet theatre at 
school and theatre in the army. Soon the editorial of-
fice was moved to Warsaw, and by the decision of 
the Ministry of Religious Denominations and Public 
Education (where Sztaudynger was employed as a 
puppet instructor), “Ball u lal” was to be published by 
the Polish Teachers’ Union. The outbreak of the war 
shattered those plans.
After the war, in 1949 in Łódź, the Central Directo-
rate of the State Puppet Theatres was established 
as a result of the process of nationalization of the 
first seven theatres (Arlekin and Pinokio Theatre 
from Łódź, Groteska Puppet Theatre from Cracow, 
Banialuka Puppet Theatre from Bielsko-Biała, Baj 
Pomorski Theatre from Toruń, Guliwer Puppet The-
atre and Niebieskie Migdały Theatre from Warsaw), 
which operated until the end of 1952 and whose one 
of the changing directors was Henryk Ryl – a so-
cial activist by birth and passion, strongly involved in 
puppetry activities. He also wanted to create a pup-
petry magazine that would give young community 
prestige and possibility of appearing in a wider con-
sciousness, and would also integrate all puppeteers.
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„TEATR LALEK”, 
LATA  
1950–1953
W 1950 roku powstaje „Teatr Lalek” – kwartalnik 
poświęcony zagadnieniom zawodowego i  ama-
torskiego lalkarstwa, organ Państwowych Tea-
trów Lalek. Redagują go Jan I. Sztaudynger i jego 
żona Zofia. Redakcja pracuje w fatalnych warun-
kach, bo jak pisze w „Księdze Zażaleń” Sztaudyn-
ger, sama „Dyrekcja Państwowych Teatrów Lalek 
(...) gnieździ się w Łodzi w najfatalniejszych pod 
słońcem warunkach. W dwóch maleńkich pokoi-
kach pracują 24 osoby, a na dobitek przy jednym 
z  biurek, w  miejscu, gdzie nigdy nie dochodzi 
światło dzienne, mieści się nasza redakcja. Ale nie 
trapi to niczyjego sumienia”20.
Pismo ma format A-4, objętość zmienną od oko-
ło 70 do 100 stron. Okładkę projektują Ali Bunsch 
i Wacław Kondek, a wśród autorów – obok dużo 
piszących Sztaudyngera i  Ryla – znajdziemy 
m.in. nazwiska Władysława Jaremy, Jerzego 
Nowosielskiego, Alego Bunscha, Alfreda Ryla-
-Krystianowskiego, Jana Kotta, Stanisława Iłow-
skiego, Ewy Szelburg i  Jana Kulmy. Są recenzje 
z  przedstawień i  festiwali, artykuły prezentujące 
teatry lalek w krajach demokracji ludowej, teksty 
sztuk dla teatrów oraz świetlic. Są też poradniki: 
na przykład o  konstrukcji lalek jawajkowych czy 
obszerny, publikowany w kilku numerach porad-
nik autorstwa A.J. Fiedotowa z  Muzeum Pań-
stwowego Centralnego Teatru Lalek w  Moskwie  

20  „Teatr Lalek” 1950, nr 2-3, s. 124.

“TEATR LALEK”  
MAGAZINE,  
1950–1953
In 1950, “Teatr Lalek” magazine was created – a 
quarterly magazine devoted to professional and 
amateur puppetry, an organ of the State Puppet 
Theatres. It was edited by Jan I. Sztaudynger and 
his wife Zofia. The editorial office worked in terrible 
conditions, because, as Sztaudynger wrote in “The 
Book of Complaint”, the “Directorate of the State 
Puppet Theatres (...) has its editorial office in Łódź in 
the worst conditions under the sun. 24 people work 
in two tiny rooms, and on top of that, at one of the 
desks there is never daylight. But it doesn’t bother 
anyone’s conscience”20.
The magazine had an A-4 format, the volume varied 
from about 70 to 100 pages. The cover was designed 
by Ali Bunsch and Wacław Kondek, and among 
the authors – next to Sztaudynger and Ryl who 
both wrote a lot – one would find such names as 
Władysław Jarema, Jerzy Nowosielski, Ali Bunsch, 
Alfred Ryl-Krystianowski, Jan Kott, Stanisław 
Iłowski, Ewa Szelburg and Jan Kulma. The texts 
included reviews of performances and festivals, 
articles presenting puppet theatres in the countries 
of people’s democracy, and texts of plays for the-
atres and culture centres. There were also guides: 
for example on the construction of rod puppets or 
a comprehensive guide, published in several issues 
by A.J. Fiedotov from the Museum of the Central 
State Puppet Theatre in Moscow – The Anatomy of  

20 “Teatr Lalek” 1950, no. 2-3, p. 124.
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– Anatomia lalki i  aktora, którego celem „jest  
ułatwienie pracownikom teatrów lalek, artystom, 
konstruktorom, podjęcie prób nowych konstruk-
cji, nowych systemów, pobudzenie wynalaz-
czości konstruktorskiej i  pomysłów reżysersko-
-inscenizacyjnych”21. Redakcja zamieszcza też 
teksty pióra zagranicznych lalkarzy – Jana Kope-
ckiego, Josefa Skupy i  Jana Malíka oraz (liczne) 
Siergieja Obrazcowa. W numerze 9/1950 (s. 56-60) 
publikowany jest, podany do druku przez Juliana 
Tuwima, tekst szopkowy Maryonetki, który – jak 
pisze redakcja – jest najstarszym polskim tekstem 
lalkowym, w  dodatku całkowicie świeckim, i  „Kto 
wie, czy właśnie owa świeckość dawnych szopek 
warszawskich nie różniła ich od krakowskich”. Jest 
też w  „Teatrze Lalek” lat pięćdziesiątych rozbu-
dowany dział „Kronika” obejmujący osobno te-
atry zawodowe, niezawodowe, ruch ochotniczy 
i teatry zagraniczne; jest też miejsce na „Listy do 
Redakcji”. Do 1953 roku ukazuje się 10 numerów; 
pismo wychodzi w imponującym nakładzie 3000 
egzemplarzy.
W  1953, po zlikwidowaniu z  końcem poprzed-
niego roku Dyrekcji Państwowych Teatrów Lalek, 
pismo firmuje Stowarzyszenie Polskich Artystów 
Teatru i Filmu. Wkrótce jednak „Teatr Lalek” prze-
staje się ukazywać; nie pomagają petycje i apele 
do władz, a  nawet rezolucja Związku Literatów 
Polskich w jego obronie. Nie odnoszą skutku de-
klaracje redakcji o zmniejszeniu nakładu i objęto-
ści, co pozwoliłoby przeznaczać na druk jedynie 
1300 kg papieru w skali roku... Przerwa w wyda-
waniu trwa do 1957 roku.
Środowisko teatralne, z najbardziej aktywnym Ry-
lem, nie pogodziło się z likwidacją pisma i czyni-
ło starania o  reaktywowanie tytułu. Nie chciano 

21  Op.cit., s. 105.

Puppet and Actor, whose aim was “to make it eas-
ier for employees of puppet theatres, artists, con-
structors, to try new constructions, new systems, 
to stimulate constructive inventiveness and direct-
ing and staging ideas”21. The editors also published 
texts written by foreign puppeteers – Jan Kopecký, 
Josef Skupa and Jan Malík, and – numerous texts 
– by Sergey Obraztsov. In no. 9/1950 (pp. 56-60), 
there was a »szopka« entitled Maryonetki [The Mari-
onettes] written by Julian Tuwim, which – as the ed-
itors wrote – was the oldest Polish puppet text, and 
what is more, a completely secular one, and “Who 
knows, whether the secular nature of the old War-
saw »szopka« did not differ it from the Cracow one”. 
There was also an extensive “Chronicle” section in 
“Teatr Lalek” magazine of the 1950s, covering sep-
arately professional and non-professional theatres, 
voluntary movement and foreign theatres; there was 
also a place for “Letters to the Editor” section. Until 
1953, 10 issues were published; the magazine had 
an impressive circulation of 3,000 copies.
In 1953, after Management Board of the State Pup-
pet Theatres was liquidated at the end of the pre-
vious year, the magazine was endorsed by the As-
sociation of Polish Theatre and Film Artists. Soon, 
however, the magazine ceased to appear; petitions 
and appeals to the authorities did not help, the same 
as the resolution of the Polish Writers’ Union in its 
defence. Editors’ declarations to reduce circulation 
and volume, which would allow to use only 1,300 kg 
of printing paper per year did not take effect... The 
publication break lasted until 1957. 
The theatre community, with Ryl as its most ac-
tive member, did not accept the liquidation of the 
magazine and made efforts to reactivate the title. 
The artists did not want to share pages with other 

21 Op.cit., p. 105.
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Stoisko „Teatru Lalek” w Teatrze Pinokio w Łodzi. Projekt i wyk. Stanisław Byrski / The stand of the “Teatr 
Lalek” in Pinokio Theatre in Łódź. Design and creation by Stanisław Byrski. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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dzielić łamów z  innymi czasopismami (na przy-
kład z  „Teatrem”, co postulowali artyści zwią-
zani ze SPATiF-em): Ryl nie wierzył w  wartość 
i  sensowność tego rodzaju współpracy. Dążył 
do stworzenia niezależnego, samodzielnego pis-
ma, uważając, że teatr lalek jak każda dziedzina 
twórczości powinien mieć niczym nieskrępowaną 
możliwość prezentacji własnych teorii i opinii na 
temat problematyki dotyczącej tej dziedziny. Li-
czył na wsparcie sympatyków lalkarstwa i w liście 
otwartym do środowiska (z 7 czerwca 1957 roku) 
prosił o  współpracę organizacyjną, stałą prenu-
meratę i  pomoc w  kolportażu, bowiem „tylko od 
powszechnej odpowiedzi środowiska lalkarskie-
go na ten apel zależy, czy czasopismo powstanie 
i  w  jakiej ukaże się formie”. Na apel szczególnie 
aktywnie zareagowali lalkarze ochotnicy, pisząc 
zbiorowe listy protestacyjne i apele, „środowisko 
zawodowe, zadowolone z  doraźnych sukcesów 
ekonomicznych nie przejawiało chęci uporczywej 
walki o własną trybunę”22.

22 „Teatr Lalek” 1957, nr 1, s. 3.

magazines (for example, with “The Theatre” maga-
zine, as it was postulated by artists associated with 
SPATiF): Ryl did not believe in the value and sense of 
this kind of co-operation. He strove to create an in-
dependent magazine, believing that puppet theatre, 
like any other field of art, should have an unhindered 
opportunity to present own theories and opinions on 
puppet issues. He counted on the support of pup-
petry enthusiasts and so, in an open letter to the 
puppetry community (7th June, 1957) he asked for 
organizational co-operation, permanent subscrip-
tion and help in distribution, because “it is only up 
to the general response of the puppetry community 
to this appeal whether the magazine will be created 
and in what form”. Mostly puppeteers-volunteers 
responded to the appeal by writing collective pro-
test letters and new appeals, and “the professional 
community, satisfied with the immediate economic 
successes, did not show any desire to persistently 
fight for their own stand”22.

22 “Teatr Lalek” 1957, no. 1,  p. 3.
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LATA  
1957–1970
Pierwszy numer miesięcznika, w  zmniejszonym 
formacie, nowej szacie graficznej i  objętości 48 
stron, ukazał się w  listopadzie 1957 roku. Re-
dakcja uhonorowała Jana Izydora Sztaudyngera, 
zamieszczając jego portret z notatką, że nie mógł 
on ze względu na stan zdrowia podjąć się reda-
gowania; przypomniano też wiersz „O  lalki, lalki, 
lalki pełne czaru / w miłości do was nie miałem 
umiaru (...)” oraz fragment jego książki Marionet-
ki. W słowie „Od Redakcji” deklarowano: „Chcemy 
stworzyć pismo artystyczne, które powiąże dzia-
łalność teatru lalek i filmu lalkowego z całokształ-
tem wychowania estetycznego dzieci i młodzieży, 
a również dorosłych”. Zaapelowano o prenumera-
tę, bo pismo pozbawione jest dotacji państwowej, 
zatem „Sprawa utrzymania czasopisma (...) jest 
sprawą samych lalkarzy, a że lalkarze znani są ze 
swej pasji twórczej, uporu i ofiarności, sprawa nie 
budzi żadnych obaw”23. Jak się potem okazało, 
słowa te były nazbyt optymistyczne...
Redakcję powierzono Krystynie Mazur, a po roku 
przejął ją Henryk Ryl, który prowadzi pismo do nu-
meru 41-42 z 1967 roku. Potem numery 43-44-
45-46 wychodzą pod redakcją Jerzego Koeniga. 
Zaś od numeru 47-50 z  1969 roku aż do ostat-
niego numeru 4 (54) w  1970 roku jego redakto-
rem naczelnym jest Henryk Jurkowski. W  1959 
roku pismo wydawało Wydawnictwo Łódzkie, 
w 1960 (już jako kwartalnik o objętości 36 stron) 
przejęły go Wydawnictwa Artystyczne i  Filmowe 
w  Warszawie. Brak stabilności widoczny był od 

23 Ibidem.

YEARS  
1957–1970
The first issue of the magazine, in reduced format, 
with new graphic design and volume of 48 pages 
was published in November 1957. The editorial of-
fice honoured Jan Izydor Sztaudynger by placing his 
portrait with a note that due to his health condition, 
he was not able to continue works connected with 
publishing the magazine anymore; a poem “Oh pup-
pets, puppets, full of charm / my love to you could 
do no harm...” was recalled as well as the fragment 
of his book entitled Marionetki [The Marionettes]. In 
“The Words from the Editorial Office”, it was declared: 
“We want to create an artistic magazine, which will 
link the activity of puppet theatre and puppet film 
with the whole process of aesthetic upbringing of 
children and youth, and also adults”. There was also 
an appeal to subscribe the magazine while it is de-
void of state subsidy, and so “the process of pub-
lishing the magazine (...) should be all puppeteers’ 
concern and that puppeteers are famous for their 
artistic passion, stubbornness and devotion, so we 
should probably not worry about magazine’s fate”23. 
As it turned out later, those words sounded too op-
timistic...
Krystyna Mazur became the chief editor, and a year 
later Henryk Ryl replaced her. He remained the chief 
editor until the issue 41-42/1967; then the issues 
43-44-45-46 were edited by Jerzy Koenig, and 
since the issue 47-50/1969 until the last issue 4 
(54)/1970, the function of chief editor was given to 
Henryk Jurkowski. In 1959, the magazine was pub-
lished by Wydawnictwo Łódzkie, and in 1960 (then 

23 Ibidem.
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samego początku: periodyk ukazywał się niere-
gularnie, ciągle borykał się z  problemami zwią-
zanymi z  drukiem, trudnościami z  kolportażem 
i finansami. Początkowo zespół reakcyjny praco-
wał bez wynagrodzenia, często nawet z  własnej 
kieszeni uzupełniając skromne fundusze, autorzy 
nie otrzymywali honorariów, ciągle trwała walka 
o  zdobycie papieru na druk i  utarczki z  drukar-
niami lekceważącymi pismo – niesygnowane 
przez instytucję państwową. Jak pisał Andrzej 
Polakowski, „Pośród tych codziennych kłopotów 
Henryk Ryl podejmował iście herkulesowe wysił-
ki dla utrzymania »Teatru Lalek«, będąc zarazem 
mecenasem, wydawcą, redaktorem, publicystą,  
kolporterem, a  nade wszystko duchowym 
przywódcą”24. Henryk Jurkowski natomiast wspo-
minał, że w domu Marii i Henryka Rylów odbywa-
ły się kolegia redakcyjne, a „Rylowie robili bardzo 
wiele, by ukształtować środowisko ludzi piszą-
cych o teatrze lalek. Redaktorów i autorów pisma 
przyjmowali w  domu i  zachęcali do współpracy. 
Henryk Ryl gotów był zrezygnować z osobistego 
redagowania pisma, byle tylko istniało i wspoma-
gało rozwój ukochanego teatru”25.
Na łamach „Teatru Lalek” swoje teksty publikuje 
jak zawsze Henryk Ryl (także jako Profesor Dok-
tor Pacydło oraz Grzegorz Frant – w  przypadku 
sztuk teatralnych) oraz Krystyna Mazur, Jan Pu-
get, Henryk Jurkowski (m.in. zamieszczając cykl 
tekstów o  historii teatru lalek), Janusz Galewicz, 
Alfred Ryl-Krystianowski (m.in. cyklicznie się uka-
zujący Mały Słownik Teatru Lalek). Są teksty in-
struktażowe i poradnikowe (na przykład z techno-
logii lalek – Stanisław Iłowski pisze, jak zbudować 

24 Andrzej Polakowski, Szkic do portretu Henryka Ryla, [w:] 
Łódzkie Sceny Lalkowe, POLUNIMA, Łódź 1992, s. 143.
25 Henryk Jurkowski, Moje pokolenie, POLUNIMA, Łódź 2006, 
s. 20.

as a quarterly magazine with 36 pages), it was tak-
en over by Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe in 
Warsaw. The lack of stability was visible from the 
beginning; the magazine was published on irregular 
basis and continuously dealt with problems con-
nected with printing, distribution and finances. At 
the beginning, the editorial team worked voluntarily, 
often filling modest funds from their own pockets. 
The authors did not receive salaries. The fight to 
get the printing paper lasted continuously as well 
as fights with printing companies which treated the 
magazine with scorn – because it was not printed 
under any state or national auspices. As Andrzej 
Polakowski wrote “During those everyday problems, 
Henryk Ryl undertook Herculean efforts to keep »Te-
atr Lalek« magazine, being its patron, editor, author, 
distributor, and most of all, spiritual leader”24.
Henryk Jurkowski, on the other hand, recalled that 
in the house of Maria and Henryk Ryl, the editorial 
meetings took place, and “the Ryl family did a lot in 
order to educate and shape people, who decided 
to write about puppet theatre. They hosted editors 
and authors in their house and encouraged them to 
co-operate with the magazine. Henryk Ryl was able 
to resign from the function of chief editor, if only it 
ensured and supported the development of his be-
loved theatre”25.
Henryk Ryl always published his texts in “Teatr Lalek” 
magazine (also as Profesor Doktor Pacydło or Grze-
gorz Frant – in case of theatre dramas) as well as 
Krystyna Mazur, Jan Puget, Henryk Jurkowski (e.g. 
by placing text cycles about the history of puppet 
theatre), Janusz Galewicz, Alfred Ryl-Krystianowski 
(e.g. Small Dictionary of Puppet Theatre, which 

24 Andrzej Polakowski, Szkic do portretu Henryka Ryla [The 
Outline to the Portrait of Henryk Ryl], [in]: Łódzkie Sceny Lalko-
we [Puppet Theatres in Łódź], POLUNIMA, Łódź 1992, p. 143.
25 Henryk Jurkowski, Moje pokolenie [My Generation],  
POLUNIMA, Łódź 2006, p. 20.
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zmechanizowaną kukiełkę czy wykonać różnego 
typu główki lalek), wypowiedzi reżyserów na te-
mat własnych doświadczeń twórczych, recenzje, 
artykuły przybliżające działalność UNIMA, kronika 
wydarzeń, w  tym także kronika filmu lalkowego. 
Jest minidział „Nasi autorzy” i  takiż „Nasi akto-
rzy”, są teksty o  teatrze szkolnym i amatorskim. 
Obok artykułów teoretycznych, problemowych 
pojawiają się eseje m.in. piszącego o plastyce Ze-
nobiusza Strzeleckiego, Jana Józefa Szczepań-
skiego, Zbigniewa Osińskiego, Marii Tyszkowej; 
świetne recenzje publikuje Jan Puget. Pismo jest 
otwarte na dyskusje i  polemiki, ciągle zachęca 
do współpracy, nadsyłania artykułów i informacji 
o życiu teatralnym. Chcąc nakłonić teatry do pre-
numeraty, redakcja publikuje teksty sztuk. Ukazu-
ją się więc m.in.: Pan Twardowski Kazimiery Je-
żewskiej, Dzieci Pana Majstra Zofii Rogoszówny, 
Młynek do kawy Konstantego I. Gałczyńskiego, 
Dziewczynka z  ryżowych pól Anny Świrszczyń-
skiej, Flisak i  Przydróżka Hanny Januszewskiej, 
O  Zwyrtale Muzykancie Jana Wilkowskiego oraz 
Guignol w tarapatach Jana Wilkowskiego i Leona 
Moszczyńskiego. 
„Teatr Lalek” ma jednak coraz większe kłopoty 
i  udaje mu się przetrwać jedynie do 1970 roku. 
W 1969 roku ukazuje się łączony numer 1-4 (47-
50) kwartalnika, jubileuszowy, poświęcony 25-let-
niej historii scen lalkowych w  Polsce Ludowej, 
choć jak zastrzega redakcja, celem wydawnictwa 
jest raczej prezentacja materiału informacyjne-
go niźli teoretyczne refleksje. Znajdziemy w  nim 
obszerne artykuły Henryka Jurkowskiego Polski 
teatr lalek i Janusza Galewicza Jeden czy dwa te-
atry, refleksje Janiny Kilian-Stanisławskiej, Włady-
sława Jaremy i Ryszarda Hajduka. Istotną częścią 
numeru są informacje o 24 wówczas działających 
scenach lalkowych, uzupełnione fotografiami 

was published cyclically). There appeared guides 
and instructional texts (e.g. from the field of puppet 
technology – Stanisław  Iłowski wrote how to build 
a mechanic stick puppet or how to make different 
kinds of puppets’ heads), statements of directors 
concerning their own artistic experiences, reviews, 
articles acquainting with UNIMA activity, a chroni-
cle of events, including a chronicle of puppet films. 
There was a mini section “Our Authors” and “Our 
Actors”. There were texts about school and amateur 
theatre. Among theoretical and problematic articles 
there were essays describing e.g. the art of Zeno-
biusz Strzelecki, Jan Józef Szczepański, Zbigniew 
Osiński, Maria Tyszkowa; Jan Puget published great 
reviews. The magazine was open towards dis-
cussions and polemics. It constantly encouraged 
co-operation, sharing texts and information about 
theatre life. In order to persuade theatres to sub-
scribe, the editorial office published also texts of the 
plays. Those were, among others, Mr. Twardowski 
by Kazimiera Jeżewska, Mr. Handyman’s Children 
by Zofia Rogoszówna, Coffee Grinder by Konstanty 
I. Gałczyński, The Girl from the Rice Fields by Anna 
Świrszczyńska, Bargeman and Roadee by Han-
na Januszewska, Zwyrtała, the Musician by Jan 
Wilkowski and Guignol in Trouble by Jan Wilkowski 
and Leon Moszczyński.
However, “Teatr Lalek” magazine had more and 
more problems and only managed to survive until 
1970. In 1969, a joint issue 1-4 (47-50) of the quar-
terly magazine was published, a jubilee one, devoted 
to the 25-year-history of puppet scenes in the Polish 
People’s Republic, although, as the editors claimed, 
the aim of the publishing was to present informa-
tion material rather than theoretical reflections. It 
included extensive articles written by Henryk Jur- 
kowski entitled Polish Puppet Theatre and Janusz 
Galewicz One or Two Theatres, reflections by Janina 
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z przedstawień, wykaz 354 sztuk lalkowych auto-
rów polskich granych w  latach 1945–1969 oraz 
spis najczęściej granych sztuk lalkowych (na 
pierwszych trzech miejscach znalazły się: Szew-
czyk Dratewka Marii Kownackiej, Guignol w tara-
patach Wilkowskiego/Moszczyńskiego i  Tomcio 
Paluch Jana Zaborowskiego). 
Ostatni numer pisma – 4  (54) – ukazuje się 
w 1970 roku.
 
 
 
 

LATA  
1982–2001
Kolejne wznowienie wydawania pisma – które 
szczęśliwie, choć nie bez zawirowań trwa do dziś 
– nastąpiło w 1982 roku. Periodyk „Biuletyn Infor-
macyjny Teatr Lalek” nie był tytułem prasowym; 
wydawała go POLUNIMA ze środków finanso-
wych przekazywanych przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki.
Do numeru 48 w  1994 roku pismo formatu A-4 
i o nakładzie 800 egzemplarzy miało objętość 24 
stron, ukazywało się cztery razy w  roku i  rozpro-
wadzane było pośród członków stowarzyszenia. 
Przekazywano je też do zagranicznych ośrodków 
UNIMA i bibliotek naukowych. Redaktorem naczel-
nym został Henryk Ryl (był nim do śmierci w 1983 
roku). Numer 1/1982 redagował Janusz Galewicz, 
nr 2 – Ewa Gajak-Odlewana, nr 3 – Marek Waszkiel. 
Od numeru 4 z 1982 roku redakcję przejęły Joan-
na Rogacka (była redaktorem naczelnym „Teatru  

Kilian-Stanisławska, Władysław Jarema and Ryszard 
Hajduk. An important part of the issue constituted 
the information about 24 puppet scenes (which were 
working continuously), supplemented with photos 
from performances, a list of 354 puppet plays written 
by Polish authors and played in the years 1945–1969 
and a list of most frequently played puppet plays (the 
first three were: Dratewka, the Shoemaker by Maria 
Kownacka, Guignol in Trouble  by Wilkowski/Mo-
szczyński and Tom Thumb by Jan Zaborowski). 
The last issue of the magazine – 4 (54) – appeared 
in 1970.
 

YEARS  
1982–2001
The next reactivation of the magazine – which hap-
pily, though not without turbulence, continues to this 
day – took place in 1982. The periodical “Biuletyn In-
formacyjny Teatr Lalek” [“Puppet Theatre Informa-
tion Bulletin”] was not a press title; it was published 
by POLUNIMA from the funds provided by the Min-
istry of Culture and Art. 
Up to the issue no. 48 in 1994, the A-4 format mag-
azine with circulation of 800 copies and volume of 
24 pages, was published four times a year and was 
distributed among members of the association. The 
magazine’s copies were also handed over to foreign 
UNIMA centres and scientific libraries. Henryk Ryl 
became its chief editor (he fulfilled the function until 
his death in 1983). The first issue in 1982 was ed-
ited by Janusz Galewicz, the second one – by Ewa 
Gajak-Odlewana, the third one – by Marek Waszkiel, 
and from the issue no. 4/1982, the magazine was 
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Joanna Rogacka. Fot. / Photo Arch. POLUNIMA
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„Teatr Lalek” nr / no. 1/1982
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Lalek” do 2001 roku; dopisek „Biuletyn Informacyj-
ny” znika w  1996 roku) i  Teresa Ogrodzińska (do 
1991). W  połowie lat dziewięćdziesiątych Joanna 
Rogacka zaprasza do wspólnego redagowania Li-
lianę Bardijewską (1995–2000), a potem Agniesz-
kę Koecher-Hensel (2000–2001).
Pierwsze numery „Biuletynu” mają charakter po-
wielaczowy – takie były w latach osiemdziesiątych 
możliwości poligraficzne. Ale z czasem pismo zy-
skuje coraz lepszą szatę plastyczną, a jakość opra-
cowania graficznego rośnie wraz z możliwościami 
drukarni i przy współpracy zaangażowanych grafi-
ków (okładki tworzy przez jakiś czas m.in. Grzegorz 
Kwieciński, on też jest autorem długo stosowanych 
winiet). Numery 1-10 ukazują się w formacie po-
ziomym, od numeru 11 obowiązuje pionowy for-
mat A-4. Profil pisma, „poświęconego krytyce, 
dokumentacji, historii i  teorii teatru lalek”, określa 
zespół redakcyjny, który tworzą Henryk Jurkowski, 
Andrzej Z. Makowiecki, Teresa Ogrodzińska, Joan-
na Rogacka i Marek Waszkiel. Pojawiają się nowi 
autorzy: Henryk I. Rogacki, Andrzej Z. Makowiecki, 
Marek Waszkiel, Jarosław Komorowski, Justyna 
Hoffman, Lucyna Kozień, Roman Pawłowski, Ewa 
Sokół-Malesza, Andrzej Polakowski, Hanna Baltyn.
W  1994 roku, przy okazji Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatrów Lalek w  Bielsku-Białej i  z  dodat-
kowych środków finansowych przyznanych przez 
Ministerstwo Kultury z  woli ówczesnego ministra 
Kazimierza Dejmka, ukazuje się (po raz pierwszy 
w kolorze) numer specjalny, pod wspólną redakcją 
Joanny Rogackiej, Lucyny Kozień, Henryka Jur-
kowskiego i  Marka Waszkiela. Pismo o  objętości 
48 stron, w nakładzie 1000 egzemplarzy i w wer-
sji językowej polskiej i angielskiej otwiera okładka 
z  plakatem Stasysa Eidrigeviciusa zaprojektowa-
nym na bielski festiwal. Pismo pokazuje aktualny 
stan polskiego teatru lalek (taki tytuł nosi też artykuł 

taken over by Joanna Rogacka (she was the chief 
editor until 2001 – the note “Biuletyn Informacyjny” 
disappeared in 1996) and Teresa Ogrodzińska (until 
1991). In the mid-nineties, Joanna Rogacka invited 
Liliana Bardijewska (1995–2000) to edit the mag-
azine jointly, and then she also invited Agnieszka 
Koecher-Hensel (2000–2001). 
The first issues of the “Biuletyn” were of duplicative 
character – such were the printing possibilities of 
the 1980s, but with time, the magazine acquired bet-
ter and better graphic design, and the quality of the 
graphic design increased with greater possibilities of 
the printing house and better co-operation with en-
gaged graphic designers (for some time, the covers 
were created by Grzegorz Kwieciński, who was also 
the author of long-used vignettes). Numbers 1-10 
appeared in landscape format. From number 11, an 
A-4 portrait format was applied. The magazine’s 
profile, “devoted to criticism, documentation, histo-
ry and theory of puppet theatre”, was defined by the 
editorial team, which consisted of Henryk Jurkowski, 
Andrzej Z. Makowiecki, Teresa Ogrodzińska, Joanna 
Rogacka and Marek Waszkiel. New authors also ap-
peared: Henryk I. Rogacki, Andrzej Z. Makowiecki, 
Marek Waszkiel, Jarosław Komorowski, Justyna 
Hoffman, Lucyna Kozień, Roman Pawłowski, Ewa 
Sokół-Malesza, Andrzej Polakowski, Hanna Baltyn.
In 1994, on the occasion of the International Puppet 
Theatre Festival in Bielsko-Biała and with additional 
funds granted by the Ministry of Culture at the re-
quest of Kazimierz Dejmek (who was the Minister 
at that time), a special issue was published (for the 
first time in colour), edited jointly by Joanna Rogac-
ka, Lucyna Kozień, Henryk Jurkowski and Marek 
Waszkiel. The 48-page magazine, with circulation 
of 1,000 copies edited in the Polish and English lan-
guage, had a poster by Stasys Eidrigevicius on the 
cover, which was designed for the Bielsko-Biała fes-
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wstępny pióra Henryka Jurkowskiego): prezentuje 
dziesięć wybranych instytucjonalnych teatrów la-
lek (w Białymstoku, Opolu, Poznaniu, Bielsku-Białej, 
Rabce, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi – Teatr 
Arlekin i Warszawie – Teatr Lalka), dwa niezależne 
(Towarzystwo Wierszalin i Teatr 3/4-Zusno), oso-
biste wypowiedzi czternastu artystów na temat 
własnej twórczości i  swojego miejsca w  obrębie 
sztuki lalkarskiej, festiwale, szkoły teatralne oraz 
instytucje lalkarskie (POLUNIMA, Muzeum Lalek 
w Łodzi, Pracownia Dokumentacyjna Teatru Lalek, 
Biuletyn „Teatr Lalek”). Zawiera też adresy aktual-
nie działających – instytucjonalnych i alternatyw-
nych – teatrów lalek.
Kolejny numer specjalny, również w wersji języko-
wej polsko-angielskiej, o  takim samym nakładzie 
i  objętości, wyjdzie już rok później i  poświęcony 
będzie teatralnej plastyce [nr 1-2 (49-50) 1995]. 
Przygotowali go Joanna Rogacka, Agnieszka Ko-
echer-Hensel, Henryk Jurkowski i Marek Waszkiel. 
Szerzej prezentowane są sylwetki twórcze sceno-
grafów: Leokadii Serafinowicz, Adama Kiliana, Raj-
munda Strzeleckiego, Jadwigi Mydlarskiej-Kowal 
i  Mikołaja Maleszy. Jest też słownik biograficzny 
scenografów polskiego teatru lalek tworzących 
w latach 1945–1995 oraz otwierający numer tekst 
Henryka Jurkowskiego o plastykach w polskim te-
atrze lalek. Numer jest wydany w kolorze, bogato 
ilustrowany fotografiami i projektami artystów.
Od numeru 1 (53) 1996 biuletyn jest drukowany 
w polskiej i angielskiej wersji językowej; zwiększa 
się też objętość do 48 stron. W latach 1994–1998 
pismo wydawane jest w cyklu półrocznym; w 1999 
roku wychodzi tylko jeden numer. Przejściowo dwa 
numery (2/98 i  1/99) ukazują się tylko w  języku 
polskim, a jedynie krótka nota w języku angielskim 
streszcza zawartość.

tival. The magazine presented current state of Pol-
ish puppet theatre (this is the title of the introductory 
article by Henryk Jurkowski): it presented ten se-
lected institutional puppet theatres (from Białystok, 
Opole, Poznań, Bielsko-Biała, Rabka, Lublin, Cra-
cow, Wrocław, Łódź – Arlekin Theatre and Warsaw 
– Lalka Theatre), two independent ones (Wierszalin 
Theatre and 3/4-Zusno Theatre), personal state-
ments of fourteen artists concerning their own cre-
ative work and their place within the puppetry world, 
festivals, theatre schools and puppet institutions 
(POLUNIMA, Puppet Museum in Łódź, Puppet The-
atre Documentary Studio and “Teatr Lalek” Bulletin). 
It also contained addresses of currently operating – 
institutional and alternative – puppet theatres.
Another special issue, also in the Polish-English 
language version, with the same circulation and vol-
ume, was published a year later and was devoted to 
theatrical art [no. 1-2 (49-50) 1995]. It was prepared 
by Joanna Rogacka, Agnieszka Koecher-Hensel, 
Henryk Jurkowski and Marek Waszkiel. The creative 
profiles of stage designers (Leokadia Serafinowicz, 
Adam Kilian, Rajmund Strzelecki, Jadwiga Mydlar-
ska-Kowal and Mikołaj Malesza) were presented in 
more detail. There was also a biographical diction-
ary of Polish puppet theatre stage designers from 
the years 1945–1995 and the opening text by Hen-
ryk Jurkowski about visual artists in the Polish pup-
pet theatre. The issue was in colour and was richly 
illustrated with photos and artists’ projects. 
From the issue no. 1 (53) 1996, the bulletin was 
printed in the Polish and English language; the vol-
ume was also increased to 48 pages. In the years 
1994–1998, the magazine was published semi-an-
nually; in 1999, there was only one issue. Temporar-
ily, two issues (no. 2/98 and no. 1/99) appeared only 
in Polish, and only a short note in English summa-
rized the content of the issues.
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„Teatr Lalek” w nowym formacie /  
“Teatr Lalek” in new format, 1985
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„Teatr Lalek” 1994, numer specjalny / 
“Teatr Lalek” 1994, special issue
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„ANIMATOR”
Aby wypełnić lukę w cyklu wydawniczym, Zarząd 
POLUNIMA postanawia w  1995 roku powołać 
wewnętrzny biuletyn informacyjny „Animator” – 
który ma być forum wymiany informacji i  opinii. 
Zadanie związane z  jego redagowaniem i wyda-
waniem powierza Lucynie Kozień – do dziś, pod 
jej redakcją ukazało się 97 numerów (ostatnie we 
współpracy z Renatą Chudecką).
„Animator” szybko stał się źródłem wiedzy o ak-
tualnych wydarzeniach w teatrze lalek, zyskał po-
pularność i stał się pożądaną lekturą dla lalkarzy 
i badaczy teatru. Rozprowadzany jest w systemie 
wewnętrznym, do członków POLUNIMA, rozsyła-
ny jest też do teatrów, szkół teatralnych i bibliotek. 
W 2000 roku, na odbywający się w Magdeburgu 
Kongres UNIMA, przygotowano specjalny, pol-
sko-angielski numer biuletynu. Już od 1998, od 
chwili powstania pierwszej oficjalnej strony inter-
netowej POLUNIMA, udostępniany jest w  formie 
elektronicznej. Zawiera informacje o  działalności 
UNIMA i POLUNIMA (publikowane są przez kilka 
lat coroczne sprawozdania z  działalności sto-
warzyszenia), wykaz premier, odnotowuje zagra-
niczne wyjazdy teatrów, odbywające się festiwale, 
nagrody dla teatrów i lalkarzy za działalność arty-
styczną, informacje o nowościach wydawniczych 
i  publikacjach, warsztatach, wystawach, konfe-
rencjach poświęconych teatrowi lalek. Nie brakuje 
form publicystycznych: zamieszczane są sylwetki 
i portrety twórców, jest rubryka „Personalia” odno-
towująca zmiany na dyrektorskich stanowiskach, 
wykaz festiwali światowych wraz z  datami ich 
trwania, co w  okresie przed Internetem stanowi 
cenne źródło wiedzy. Aż do 2008 roku w „Anima-
torze” znaleźć można krótkie (z  reguły) recenzje 

“THE ANIMATOR”
In order to fill the gap in the publishing cycle, POL-
UNIMA Management Board decided to appoint “The 
Animator” in 1995 – an internal information bulle-
tin, which was to serve a function of a forum for the 
exchange of information and opinions. The task of 
editing and publishing it was entrusted to Lucyna 
Kozień. Until this day, 97 issues have been published 
under her editorship (the last in co-operation with 
Renata Chudecka).
“The Animator” quickly became a source of knowl-
edge about current events in puppet theatre. It 
gained popularity and became a desired reading for 
puppeteers and theatre researchers. The magazine 
was distributed in the internal system to POLUNIMA 
members and was also sent to theatres, theatre 
schools and libraries. In 2000, a special Polish-Eng-
lish issue of the bulletin was prepared for UNIMA 
Congress held in Magdeburg. Since 1998, since 
the first official POLUNIMA website was created, it 
has been made available in electronic form. It con-
tained information on the activities of UNIMA and 
POLUNIMA (annual reports concerning the activi-
ties of the association have been published there for 
several years), a list of premieres, records of foreign 
theatre trips, festivals, awards for theatres and pup-
peteers for their artistic activities, information about 
new publications and publications in the field of pup-
pet theatre, workshops, exhibitions, conferences de-
voted to puppet theatre. There were also journalistic 
forms to be found: there were profiles and portraits 
of artists, a column noting changes in managerial 
positions, a list of world festivals with their dates, 
which was a valuable source of knowledge in the 
period before the Internet. Until 2008, one could find 
(usually) short reviews of theatrical performances,  

„ a n i m a t o r ”



„ T e a t r  L a l e k ”96

z teatralnych przedstawień, jest rubryka „Zza pa-
rawanu” pokazująca lalkarzy „często pozostają-
cych w cieniu, a mających spore osiągnięcia ar-
tystyczne” – znajdziemy tu teksty m.in. o Joannie 
Ignaciuk-Stasiewicz (Teatr Arlekin), Przemysławie 
Grządzieli (Teatr Pinezka), Janie Plewako (Teatr 
Baj), Dariuszu Czajkowskim (TDZ w  Będzinie), 
Barbarze Lach (TLiA w Opolu) czy Romanie Holcu 
(Teatr Lalka). W cyklu artykułów „Co nowego u...” 
wypowiadają się o swoich aktualnych projektach 
twórcy, tacy jak np. Tadeusz Wierzbicki, Krzysztof 
Rau, Grzegorz Kwieciński, Zbigniew Poprawski, 
Jerzy Rochowiak. Od numeru pierwszego z 1998 
do 2002 roku Edmund Wojnarowski pisze spe-
cjalnie dla „Animatora” przeznaczone poetycko-
-filozoficzne miniatury pod wspólnym tytułem 
„Animałki”.
Biuletyn jest ilustrowany zdjęciami, są też spe-
cjalnie dla pisma tworzone lub dobierane grafiki 
i rysunki autorstwa Aleksandra Andrzeja Łabińca.

a column “From behind the Screen” presenting pup-
peteers “possessing considerable artistic achieve-
ments though usually staying in the shadow of their 
puppets” in “The Animator”. One could find texts 
about Joanna Ignaciuk-Stasiewicz (Arlekin Thea-
tre), Przemysław Grządziela (Pinezka Theatre), Jan 
Plewako (Baj Theatre), Dariusz Czajkowski (Zagłębie 
Children’s Theatre in Będzin), Barbara Lach  (Opole 
Puppet and Actor Theatre) and Roman Holc (Lalka 
Theatre) there. In a series of articles “What’s new 
at...”, authors such as Tadeusz Wierzbicki, Krzysztof 
Rau, Grzegorz Kwieciński, Zbigniew Poprawski, and 
Jerzy Rochowiak gave comments concerning their 
current projects. From the first issue of 1998 up to 
2002, Edmund Wojnarowski wrote philosophical 
miniatures under the common title “Animałki” spe-
cially for “The Animator”.
The bulletin was illustrated with photos. There were 
also graphics and drawings by Aleksander Andrzej 
Łabiniec created or selected specially for the mag-
azine.
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„TEATR LALEK”, 
LATA  
2001–2021
W  2001 roku decyzją Zarządu POLUNIMA redak-
tor naczelną „Teatru Lalek” zostaje – i  jest nią  
do dziś – Lucyna Kozień: wówczas kierownik  
literacki Teatru Lalek Banialuka w  Bielsku-Białej, 
potem (2003–2019) dyrektor naczelna i artystycz-
na tej sceny. Nową szatę graficzną projektuje Ewa 
Pietrzyk, konsultantem graficznym zostaje Alek-
sander Andrzej Łabiniec, a z pismem współpracę 
rozpoczyna Małgorzata Słonka – do dziś związana 
z „Teatrem Lalek”. Teksty na język angielski tłuma-
czą Aleksandra Rodzińska-Chojnowska, Klaudyna 
Michałowicz i, w ostatnich latach, także Katarzyna 
Siergiej. Wiele lat za skład i przygotowanie do dru-
ku odpowiadał Janusz Legoń, obecnie jest to Miro-
sław Baca. Kolegium Redakcyjne tworzą aktualnie: 
Lucyna Kozień, Tadeusz Kornaś, Agata Kucińska, 
Marzenna Wiśniewska i Marek Waszkiel.
Mimo różnych zawirowań finansowych „Teatr La-
lek” ukazuje się regularnie, 3-4 razy do roku (często 
z  jednym łączonym numerem), o objętości ciągle 
w miarę możliwości powiększanej (w skali roku to 
zazwyczaj 260 stron). Pismo wielką wagę przy-
wiązuje do poligrafii – jest bogato ilustrowane, ze 
starannie komponowanymi okładkami. Powraca-
jące kłopoty z finansami sprawiły, że redakcja cią-
gle poszukiwała sposobów zdobycia środków na 
wydawnictwo. Były więc lata korzystania z  mini-
sterialnych grantów, dofinansowań z Fundacji Ba-
torego i Goethe Institut. W kryzysowych momen-
tach znacznych rabatów na druk udzielała bielska  

“TEATR LALEK” 
MAGAZINE, YEARS 
2001–2021
In 2001, by the decision of POLUNIMA Management 
Board, Lucyna Kozień became the chief editor of 
“Teatr Lalek” magazine – she was at that time the 
literary director of the Banialuka Puppet Theatre in 
Bielsko-Biała, and later (2003–2019) she became 
the general and artistic director of this stage. The 
new graphic design was created by Ewa Pietrzyk,  
Aleksander Andrzej Łabiniec became the graphic 
consultant, and Małgorzata Słonka began co-op-
eration with the magazine, and to this day she is 
strongly associated with it. The texts into English 
were translated by Aleksandra Rodzińska-Choj- 
nowska, Klaudyna Michałowicz and, in recent years, 
also Katarzyna Siergiej. For many years, Janusz 
Legoń was responsible for the composition and 
preparation for printing, now it is Mirosław Baca. The 
Editorial Board is currently composed of: Lucyna 
Kozień, Tadeusz Kornaś, Agata Kucińska, Marzenna 
Wiśniewska and Marek Waszkiel.
Despite various financial difficulties, “Teatr Lalek” 
is published regularly, 3-4 times a year (often with 
one combined issue), with (if possible) constantly 
enlarged volume (usually 260 pages per year). The 
magazine pays great attention to printing – it is 
richly illustrated and possesses carefully composed 
covers. Recurring financial problems meant that the 
editorial office was constantly looking for ways to 
raise funds for publishing. So, there were years of 
using ministerial grants, subsidies from the Batory 
Foundation and the Goethe Institut. In crisis times, 
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Drukarnia Augustana oraz – na skład – Studio Ci-
cero. Zawsze jednak podstawą były – i są do dziś – 
środki z Ministerstwa Kultury, przekazywane m.in. 
za pośrednictwem Instytutu Teatralnego im. Z. 
Raszewskiego, a potem Instytutu Książki. W 2011 
roku bowiem minister kultury i  dziedzictwa naro-
dowego (Bogdan Zdrojewski) wyraził zgodę na 
uczynienie od 2012 roku kwartalnika „Teatr Lalek” 
czasopismem patronackim, finansowanym z  bu-
dżetu MKiDN, poprzez Instytut Książki.
A jednak nie obyło się bez kłopotów. W październi-
ku 2017 roku dyrektor Instytutu Książki poinformo-
wał stowarzyszenie, że od stycznia 2018 roku in-
stytucja ta zaprzestanie finansowania czasopisma 
i  wypowiedział Ośrodkowi Lalkarskiemu POLUNI-
MA umowę zawartą w czerwcu 2012. Na szczęś-
cie interwencje POLUNIMA poparte stworzoną 
głównie przez środowisko lalkarskie imienną listą 
obrońców tytułu sprawiło, że już w  grudniu 2017 
roku minister Piotr Gliński poinformował (pismo 
z dn. 15 grudnia 2017), że „nie została podjęta de-
cyzja o zaprzestaniu finansowania” i »Teatr Lalek« 
nadal jest czasopismem patronackim finansowa-
nym z budżetu MKiDN poprzez Instytut Książki od 
roku 2012 i  nie dostrzegam wyraźnych przyczyn, 
dla których miałby on utracić ten status”.
Od 1982 roku (po wznowieniu wydawania) do dziś 
ukazało się 145 numerów, z czego 81 pod redakcją 
Lucyny Kozień. Pismo poświęcone krytyce, doku-
mentacji, historii i teorii teatru lalek wychodzi poza 
problematykę ściśle związaną z  tą dziedziną, po-
szerzając zainteresowanie m.in. o teatr plastyczny, 
wizualny, teatr obiektu, alternatywny i  niezależny, 
a  grono odbiorców o  środowiska pozalalkarskie. 
Chce być czytane przez osoby aktywnie uczest-
niczące w  życiu kulturalnym, młodzież szkolną 
i  akademicką oraz zdobywać wciąż nowych czy-
telników interesujących się teatrem – w jego naj-

significant discounts on printing were provided by 
the Bielsko-Biała Augustana Printing House and 
Cicero Studio. However, the basis has always been 
– and still is – a subsidy from the Ministry of Culture, 
transferred through Zbigniew Raszewski Theatre In-
stitute, and then the Polish Book Institute. In 2011, 
the Minister of Culture and National Heritage (Bog-
dan Zdrojewski)  agreed to make “Teatr Lalek” a pa-
tronage magazine, financed from the budget of the 
Ministry of Culture and National Heritage, through 
the Polish Book Institute.
And yet, the problems appeared again. In October 
2017, the Polish Book Institute’s director informed 
the association that from January 2018, the Insti-
tute would stop financing the magazine and termi-
nated the agreement concluded in June 2012 with 
POLUNIMA. Fortunately, POLUNIMA interventions, 
supported by the list of the title’s defenders, creat-
ed mainly among the puppetry community, caused 
that in December 2017, Piotr Gliński, the Minister of 
Culture and National Heritage, informed (letter of 
December 15, 2017) that “no decision was made 
to stop financing the magazine” and “»Teatr Lalek« 
was a magazine financed by the Ministry of Culture 
and National Heritage through the Polish Book Insti-
tute since 2012 and I do not see any clear reasons 
why it would lose this status”.
Since 1982 (after the magazine was reactivated) 
to this day, 145 issues have been published,  81 of 
which by Lucyna Kozień. The magazine devoted 
to criticism, documentation, history and theory of 
puppet theatre goes beyond issues closely related 
to puppet theatre by broadening the scope of its in-
terest. It opens towards art theatre, visual theatre, 
alternative and independent theatre, and also opens 
towards new receivers, who are not active among 
theatre society. It wants to be read by people ac-
tively participating in culture, school and university 
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bogatszych aspektach. Od wielu lat (poza dystry-
bucją wewnętrzną między członków zrzeszonych  
w  POLUNIMA) ukazywało się w  sieci Empik, od 
2018 roku można je ponadto kupić – w wersji elek-
tronicznej – w  E-Kiosku. To sprawia, że jest bar-
dziej dostępne i  czytane także za granicą, gdzie 
cieszy się dobrą renomą i jest cenione w między-
narodowym środowisku lalkarskim.
Od 2012 roku jest wydawane wspólnie przez Pol-
ski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA i Instytut Książki 
(jako czasopismo patronackie). Wtedy też zmie-
niono szatę graficzną „Teatru Lalek” i  jego layout. 
Redakcja grupuje teksty w  kilku podstawowych 
działach: Eseje, Recenzje, Festiwale, Rozmowy, 
Dramaturgia, Publikacje, Szkolnictwo, Portrety, 
Wspomnienia, Ze świata. Ostatnio rozpoczęto dwa 
nowe cykle: Lalkarze świata i Nowa dramaturgia.
W  latach 2001–2021 ukazały się numery tema-
tyczne, szerzej omawiające wybraną problema-
tykę, poświęcone m.in. teatrowi niezależnemu 
(2003), plastyce teatralnej (2004 i  2017), teatrowi 
afrykańskiemu (2005), krytyce teatralnej (2006), 
sztuce reżyserii (2007), dramaturgii współczes-
nej i  pisaniu dla teatru (2012), edukacji teatralnej 
(2013), androidom, robotom i  teatrowi mecha-
nicznemu (2014), lalkom w  filmie (2018), masce 
w teatrze i performansie (2019), a ostatnio (2020) 
młodemu teatrowi (w którym 14 młodych twórców 
wypowiada się na temat swojego postrzegania 
teatru i atrakcyjności przestrzeni sztuki lalkarskiej 
dla swojego twórczego rozwoju). Z różnych okazji 
przypominano szeroko postaci i twórczość wybit-
nych lalkarzy, m.in. Jana Dormana, Jana Wilkow-
skiego, Wojciecha Wieczorkiewicza, Adama Kiliana, 
Leokadii Serafinowicz i Henryka Jurkowskiego.
Ukazały się numery specjalne. W  2002 roku po-
święcony misteriom bożonarodzeniowym, z teks-
tami m.in. Henryka Jurkowskiego, Wiesława  

youth, and it desires to gain new readers interested 
in theatre – in its richest aspects. For many years 
(apart from internal distribution among POLUNIMA 
members), it has been published in the EMPiK (Em-
pik network), and since 2018 one can also buy it – in 
electronic version – in E-Kiosk. This makes it more 
accessible and readable also abroad, where it enjoys 
good reputation and is appreciated among the inter-
national puppetry community.
Since 2012, “Teatr Lalek” magazine has been pub-
lished jointly by POLUNIMA and the Polish Book In-
stitute (as a patronage magazine). At that time, its 
graphic design as well as its layout were changed. 
The editorial office began to publish texts by group-
ing them into several basic sections: Essays, Re-
views, Festivals, Talks, Dramaturgy, Publications, 
Education, Portraits, In Memoriam, From the World. 
Two new series have recently been launched: Pup-
peteers of the World and New Playwrights.
In the years 2001–2021, theme issues were pub-
lished, describing more thoroughly the selected 
themes, including those devoted to independent 
theatre (2003), visual theatre (2004 and 2017), the 
African theatre (2005), theatre criticism (2006), 
theatre direction (2007), contemporary dramatur-
gy and theatre writing (2012), theatre education 
(2013), androids, robots and mechanical thea-
tre (2014), puppets in film (2018), theatrical and 
performative masks (2019), and most recently 
in 2020 – young theatre (in which 14 young art-
ists commented on their perception of theatre 
and the attractiveness of puppetry art in their cre-
ative development). On various occasions, the fig-
ures and works of outstanding puppeteers were 
widely recalled, including works of Jan Dorman, 
Jan Wilkowski, Wojciech Wieczorkiewicz, Adam  
Kilian, Leokadia Serafinowicz and Henryk Jurkowski.
Special issues have appeared. In 2002, a special  
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Hejny, Lidii Kuchtówny, Barbary Rosiek, Franciszka 
Piątkowskiego i Nelli Kornijenko. W 2004 roku wy-
szedł numer monograficzny poświęcony teatrowi 
niemieckiemu, o  nakładzie 1200 egzemplarzy, 
w  wersji polskiej i  niemieckiej, wydany m.in. z  fi-
nansowym wsparciem Fundacji Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej, we współpracy z  redakcją „Das 
andere Theater” i  niemieckim ośrodkiem UNIMA. 
Problematyka artykułów obejmowała istotne za-
gadnienia niemieckiego teatru lalek, z odniesienia-
mi do historii i tradycji tamtejszego lalkarstwa. 
W 2011 roku – z okazji 50-lecia POLUNIMA – wy-
dano kolejny numer specjalny (w kolorze) zawiera-
jący szeroką prezentację polskiego teatru lalek po 
transformacji ustrojowej, z  bogatym materiałem 
ilustracyjnym odwołującym się do najistotniej-
szych wydarzeń artystycznych w  obrębie sztuki 
lalkowej. Stanowił ważne wydawnictwo towarzy-
szące uroczystościom środowiska lalkarskiego 
w  Polsce. Zawierał eseje: prof. Henryka Jurkow-
skiego nt. działalności i  osiągnięć POLUNIMA na 
przestrzeni półwiecza, Lucyny Kozień o  współ-
czesnym polskim teatrze lalek, Haliny Waszkiel 
o  dramaturgii lalkowej, Marka Waszkiela o  wy-
dawnictwach poświęconych problematyce sztuki 
lalkarskiej. Uzupełnieniem były wypowiedzi, impre-
sje i refleksje krytyków teatralnych na temat sztu-
ki teatru lalek: Wojciecha Majcherka, Aleksandry 
Rembowskiej, Tadeusza Kornasia, Hanny Baltyn, 
Janusza R. Kowalczyka, Alicji Morawskiej-Rub-
czak i Jacka Sieradzkiego). Istotną częścią numeru 
była prezentacja lalkowych teatrów działających 
w Polsce – instytucjonalnych i niezależnych (scen 
o  istotnych dokonaniach artystycznych), przygo-
towana w  formie albumowej. Numer specjalny 
dopełniał przygotowany przez Waldemara Wo-
lańskiego dodatek „Polski teatr instytucjonalny 
2007–2010 w liczbach”, stanowiący kompendium 

issue was devoted to Christmas mystery plays, with 
texts written by Henryk Jurkowski, Wiesław Hejno, 
Lidia Kuchtówna, Barbara Rosiek, Franciszek Piąt-
kowski and Nella Kornijenko. In 2004, a monograph-
ic issue devoted to German theatre, with circulation 
of 1,200 copies, in Polish and German language 
was published with the financial support of the 
Foundation for Polish-German Co-operation and in 
co-operation with the editorial office of “Das andere 
Theater” and German Centre of UNIMA. The pub-
lished articles included important aspects of Ger-
man puppet theatre, with references to the history 
and traditions of German puppetry.
In 2011 – on the occasion of POLUNIMA’s 50th an-
niversary – another special issue (in colour) was 
published, containing a wide presentation of Polish 
puppet theatre after the political transformation, 
with rich illustrative material referring to most im-
portant artistic events in the field of puppetry art. 
It was an important publication accompanying the 
ceremony of the puppetry community in Poland. It 
contained essays of: professor Henryk Jurkowski 
(on POLUNIMA activities and achievements over 
the period of half a century), Lucyna Kozień (on con-
temporary Polish puppet theatre), Halina Waszkiel 
(on puppet dramaturgy), Marek Waszkiel (on publi-
cations devoted to the art of puppetry). They were 
supplemented by statements, impressions and re-
flections written by theatre critics concerning the 
phenomenon of puppet theatre. Texts written by 
Wojciech Majcherek, Aleksandra Rembowska, Ta-
deusz Kornaś, Hanna Baltyn, Janusz R. Kowalczyk, 
Alicja Morawska-Rubczak and Jacek Sieradzki 
were included. An important part of the issue was 
devoted to the presentation of puppet theatres in 
Poland – institutional and independent scenes 
(scenes with significant artistic achievements), pre-
pared in the form of an album. The special issue was  
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wiedzy na temat ekonomicznych warunków dzia-
łania teatrów, zawierający m.in. opis infrastruktury, 
repertuaru, dotacji, wpływów etc. Został wydany 
w kolorze (za wyjątkiem dodatku) i w zwiększonym 
nakładzie (1000 egzemplarzy), a jego wyjątkowość 
podkreślały specjalnie zaprojektowane przez Ewę 
Pietrzyk okładki.
W 2012 roku wyszedł przygotowany we współpra-
cy z Komisją Kształcenia Zawodowego UNIMA nu-
mer opatrzony hasłem przewodnim „Być lalkarzem 
– dzisiaj” (nakład 1000 egz.), poświęcony w całości 
szkolnictwu lalkarskiemu, w którym – jak pisze re-
dakcja – „Po raz pierwszy konfrontujemy doświad-
czenia i metody stosowane przez wybitnych arty-
stów światowej sceny lalkowej oraz pedagogów 
z tak różnych szkół”. Wśród autorów odnajdujemy 
nazwiska znanych artystów lalkarzy i  teoretyków 
teatru, takich jak m.in. Lucile Bodson, Philippe Gen-
ty, Josef Krofta, Rusłan Kudaszow, Edi Majaron, 
Fabrizio Montecchi, Stephen Mottram, Margareta 
Niculescu, Joan Baixas i Marek Waszkiel.
Koncentrując się na podkreślaniu tożsamości i od-
rębności sztuki teatru lalek, pismo chce być otwar-
te na wszelkie przeobrażenia w sztuce lalkarskiej, 
pokazując widoczne w  dzisiejszym teatrze prze-
nikanie gatunków i  dyscyplin sztuki oraz zmiany 
w środkach teatralnej ekspresji. W dobie Internetu 
i  wszechobecnych mediów społecznościowych, 
zapewniających natychmiastową informację o bie-
żących wydarzeniach artystycznych, „Teatr Lalek” 
przede wszystkim chce stanowić bazę dla refleksji 
teoretycznej i  historycznej poświęconej twórczo-
ści artystycznej. Stąd otwiera się w większym niż 
dotąd stopniu na środowiska akademickie, z  jed-
nej strony zapraszając do współpracy naukowców 
o uznanym autorytecie i rozpoznawalnych nazwi-
skach, eseistów, teoretyków i  historyków teatru 
(np. prof. prof. Małgorzata Leyko, Estera Żeromska, 

completed with the edition of “Polish Institution-
al Theatre 2007–2010 in Numbers”, which was a 
compendium of knowledge on the economic condi-
tions of theatres, including description of their infra-
structure, repertoire, subsidies, revenues etc. It was  
released in colour (except for the supplement) and 
in an increased circulation (1000 copies). Its unique-
ness was emphasized by a cover designed by Ewa  
Pietrzyk. 
In 2012, an issue prepared in co-operation with 
UNIMA Professional Training Commission was 
published with the slogan “To be a Puppeteer – To-
day” (circulation of 1000 copies), devoted entirely 
to puppetry education, in which – as the editors 
wrote – “For the first time we confront experienc-
es and methods used by outstanding artists of the 
world puppet scene and educators from such dif-
ferent schools”. Among the authors, one can find 
the names of such famous puppeteers and theatre 
theoreticians as Lucile Bodson, Philippe Genty, Jo-
sef Krofta, Ruslan Kudashov, Edi Majaron, Fabrizio 
Montecchi, Stephen Mottram, Margareta Niculescu, 
Joan Baixas and Marek Waszkiel. 
By focusing on emphasizing the identity and distinc-
tiveness of the art of puppetry, the magazine wants 
to be open to all transformations in that field and to 
show the permeation of genres and disciplines of 
art and changes in the means of theatrical means 
of expression visible in today’s theatre. In the era 
of the Internet and ubiquitous social media, which 
provide immediate information about current artis-
tic events, “Teatr Lalek” primarily wants to create 
space for theoretical and historical reflection on 
artistic creativity. Hence, it is open to the academic 
community to a greater extent than before, on one 
hand inviting scientists with recognized authority 
and recognizable names, essayists, theoreticians 
and historians of theatre (e.g. professor Małgorzata 

„ T e a t r  L a l e k ” ,  l a t a  2 0 0 1 – 2 0 2 1



„ T e a t r  L a l e k ”106

Wojciech Dudzik, Henryk I. Rogacki, Włodzimierz 
Szturc, Barbara Osterloff, Mirosław Kocur, Marek 
Waszkiel, Halina Waszkiel, Tadeusz Kornaś), z dru-
giej – publikując teksty młodszych badaczy tea-
tru i krytyków teatralnych (Marzenna Wiśniewska, 
Karol Suszczyński, Kamil Kopania, Marianna Lis, 
Ewa Tomaszewska, Jakub Kłeczek). W gronie re-
cenzentów są m.in. Magdalena Legendź, Janusz 
Legoń, Monika Żmijewska, Karolina Obszyńska; 
regularnie przedstawienia teatralne recenzowała 
Hanna Baltyn. W ostatnim 20-leciu z „Teatrem La-
lek” współpracowało ponad 100 autorów. Ich arty-
kuły są cennym przyczynkiem do wiedzy o współ-
czesnym, polskim i zagranicznym, lalkarstwie.
Jak pisał Marcin Bartnikowski w  eseju recenzu-
jącym periodyk Raport ze służby Melpomenie, 
„»Teatr Lalek« jest bodajże najbardziej wyspecja-
lizowanym czasopismem teatralnym w  Polsce. 
W porównaniu do innych wydawnictw, zawężają-
cych swoją specjalizację (...), ma najbardziej wyra-
zisty profil i  wciąż pozostaje głównym rodzimym 
forum wymiany myśli i  opinii dotyczących teatru 
ożywionej formy w Polsce i na świecie (...). Pismo 
stanowi z  jednej strony główne źródło informacji 
o  tej gałęzi teatru w Polsce, co ma znaczenie hi-
storyczne, jako przyczynek do przyszłych opra-
cowań; z  drugiej zaś wskazuje na najistotniejsze 
zjawiska we współczesnym życiu teatralnym, peł-
niąc rolę opiniotwórczą i promując najciekawszych 
artystów”26.
Redakcja stara się, aby „Teatr Lalek” był dostępny 
dla coraz szerszego grona odbiorów. Zdigitalizo-
wano numery pisma od 1982 roku i umieszczono 
je na stronie www. teatrlalek-pismo.pl, a także na 
stronie POLUNIMA: www. polunima.pl. Na tych sa-
mych stronach dostępne są też numery „Animato-
ra” w wersji elektronicznej.

26 „Teatr Lalek” 2006, nr 1-2, s. 74.

Leyko, Estera Żeromska, Wojciech Dudzik, Henryk 
I. Rogacki, Włodzimierz Szturc, Barbara Osterloff, 
Mirosław Kocur, Marek Waszkiel, Halina Waszk-
iel, Tadeusz Kornaś), on the other – by publishing 
texts prepared by younger theatre researchers and 
critics (Marzenna Wiśniewska, Karol Suszczyński, 
Kamil Kopania, Marianna Lis, Ewa Tomaszewska, 
Jakub Kłeczek). Among the reviewers, one can in-
dicate Magdalena Legendź, Janusz Legoń, Monika 
Żmijewska, Karolina Obszyńska; also Hanna Baltyn 
has been reviewing theatre performances regularly. 
Over the last 20 years, over 100 authors have col-
laborated with “Teatr Lalek” magazine. Their articles 
constitute a valuable contribution to the knowledge 
on contemporary Polish and foreign puppetry.
As Marcin Bartnikowski wrote in the essay review-
ing the periodical Report on Melpomene’s Service, 
“»Teatr Lalek« magazine is perhaps the most spe-
cialized theatre magazine in Poland. In comparison 
with other publishing houses, which narrow down 
their specialization (...), it has the most distinct pro-
file and still remains the main native forum for the 
exchange of ideas and opinions about the theatre of 
the animated form in Poland and in the world (...). On 
one hand, the magazine is the main source of infor-
mation about this branch of theatre in Poland, which 
is of historical importance as a contribution to future 
studies; on the other hand, it points out most im-
portant phenomena in contemporary theatrical life, 
acting as an opinion-forming factor and promoting 
most interesting artists”26.
The editorial office is trying to make “Teatr Lalek” mag-
azine available to wide audience. The magazine’s is-
sues were digitized from 1982 and posted on the web-
site www.teatrlalek-pismo.pl and also on POLUNIMA 
website: www.polunima.pl. Electronic versions of “The 
Animator” are also available on the same pages.

26 “Teatr Lalek” 2006, no. 1-2, p. 74.
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